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بسمالله الرحمن الرحیم
سخن پژوهشکده
فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
اسالمی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه
گام دارد:
1.1شناخت معروف و منکر در فعالیتهای فردی و روابط
ّ ّ
عز وجل.
انسان و خداوند
2.2ش���ناخت معروف و منک ��ر در حوزه رواب ��ط اجتماعی و
معامالت اقتصادی.
ّ
3.3شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملت.
در گام اول فعالیته ��ای فقه ��ی ،اخالقی پژوهش ��های
اخالق مدار فراوانی توس ��ط عالمان و محققان پدید آمده و
اصالح و تقویت روابط عبادی ،عقیدتی و معرفتی انسان با
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خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.
گام دوم یعن ��ی ش ��ناخت مع ��روف و منک ��ر در رواب���ط
اجتماعی و معامالت اقتصادی ،کاری اس ��ت که با وجود
برخی از آثار علمی و پژوهشهای ارزشمند با نگاه تخصصی
به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است .سلسله کتابهای
«فق���ه و زندگ ��ی» ب ��ه پژوه ��ش و ن ��گارش در ح ��وزه اصناف
خ���اص توج ��ه دارد و بایدها و نبایده���ای فقهی و اخالقی و
آداب اسالمی هر اتحادیه صنفی و دستاندرکاران مشاغل
مختل ��ف تولیدی ،توزیعی ،و خدمات ��ی را محور پژوهش و
نگارش و اطالعرسانی خویش میداند.
گام س ��وم در ش ��ناخت معروف و منکر ب ��ه روابط مردم و
حکومتها اختصاص دارد ،اسالمی شدن روابط دولت و
ّ
ملت باالترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب
میشود و در س ��ایۀ پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و
ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.
در ح ��دود س ��الهای  1372ش ب���ا آغ ��از فعالیته���ای
س���تاد احیای امر به مع ��روف و نهی از منکر طرح پژوهش���ی
«فقه و زندگی» توس ��ط جناب حجت االسالم و المسلمین
ح���اج ش ��یخ محم ��د حس ��ین ف�ل�اح زاده ،در پژوهش���کده
باقرالعل ��وم 7ق ��م ،پیریزی ش ��د .هدف ط ��رح ،تألیف و
تدوین مجموعه کتابهایی در زمینه آداب و احکام اسالمی

هدکشهوژپ نخس

برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور
ب���ود .ب���ا هماهنگ ��ی ای ��ن دو نه ��اد فرهنگی تألی ��ف حدود
بیس���ت جل ��د از ای ��ن مجموعه در س ��الهای آغ ��از کمک
خوبی به بازاریان متدین در زمینه ش ��ناخت احکام شرعی
و حالل و حرام مش ��اغل بش ��مار میرفت .اما مثل بسیاری
دیگر از طرحها این کار هم به دالیل مختلف ناتمام ماند و
در زمینۀ احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.
ضرورت اس�ل�امی ش ��دن بازار ،عالقۀ بس ��یاری از کسبۀ
محت���رم در بخشهای تولید و توز ی ��ع و خدمات و پیگیری
ریاس���ت محترم س ��تاد احیاء حجة االس�ل�ام و المس ��لمین
ّ
زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی
کاربردی در س ��ال  1393ش ش ��د و تالی ��ف و تدوین کتبی
دیگر در زمینه فقه اصناف در دس ��تور کار پژوهش ��کده امر به
معروف و نهی از منکر قرار گرفت.
در سالهای آغازین ،این پژوهشها با هدایت و حمایت
س���تاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسالم
محمد حسین فالح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت
و بیس���ت و چن ��د دفتر از آن فراهم آم ��د .اینک بار دیگر پس
از ح���دود چهارده س ��ال ،این کار ناتمام و ب ��ر زمین مانده به
توفی���ق الهی و همکاری گروه ��ی از فضالی حوزه علمیه قم
در پژوهشکده امر به معروف پیگیری میشود.
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همیش ��ه اصناف محترم و صاحبان مش ��اغل در انجام
وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و الزم اس���ت
معروف و منکرات صنفی را بشناس ��ندّ .
تحوالت صنفی و
دگرگونیها در حوزه کس ��ب و کار سبب میشود که احکام
بر اساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد
و تفق ��ه و اجتهاد جدید ضرورت یاب ��د .از این رو بار دیگر با
اس���تفاده از فت ��اوی مراجع بزرگ ��وار تقلی ��د و قوانین مصوب
ش���ورای نگهبان موضوعات کار نش ��ده در برنامه پژوهش���ی
قرار گرفت و بیس ��ت اثر جدید تحقیق و تولید شد .عناوین
پژوهشهای سال  1393ش بدین شرح است:
1.1احکام صنف طال و جواهر
2.2احکام تلفن همراه
3.3احکام باز یهای رایانهای
4.4احکام صنف اتوبوسرانی
5.5احکام صنف فرش و تابلو فرش
6.6احکام صنف کیف و کفش (سراجان)
7.7احکام صنف ماهی فروشان
8.8احکام صنف ناشران
9.9احکام صنف پوشاک
1010احکام صنف نانوایان
1111احکام رایانه و اینترنت

هدکشهوژپ نخس

1212احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان
1313احکام صنف اغذیه فروشان
1414احکام صنف پارکها
1515احکام عمومی کسب و کار
1616احکام صنف قهوهخانهها
1717احکام صنف الکتریکی
1818احکام صنف داروخانهها
1919احکام صنف صوتی و تصویری
2020احکام بیمهها
ش برادر گرامی حجت
این دفتر از فقه و زندگی که با تال 
االس�ل�ام محمود صادقی پدید آمده به احکام صنف رایانه
و اینترن���ت اختصاص یافته اس ��ت و امیدواریم محققان و
بازاریان محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را
در تکمیل این اثر یاری کنند.
ب���ا درخواس ��ت توفی ��ق از خداون ��د دان ��ا و توان ��ا و ی ��اری
محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور ،بسیج اصناف
و مس���ؤالن س ��تادهای ام ��ر ب ��ه مع ��روف ،میت ��وان به س ��وی
اس�ل�امی ش ��دن بازار ،آرامش روانی جامع ��ه ،کاهش جرم و
تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گامهایی
بلندتر برداشت.
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امیدواریم با ش ��ناخت اح ��کام الهی در تمام بخشها و
اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در س ��ایه فقه ناب
اسالمی و با هدایت حضرت بقیة اهلل ّ
عجل اهلل تعالی فرجه
الش���ریف ،توحید و عدالت در سراسر عالم حا کم گردد .ان
شاءاهلل.
قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
خیابان سمیه کوچه  12پال ک 355
Al-adl.ir
info@al-adl.ir
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مقدمه مؤلف

از دوس ��تی پرس ��یدم «در م ��ورد رایان ��ه و اینترنت س ��وال
ش���رعی داری ی ��ا ن ��ه؟» در جوابم گفت« :هر س ��وال ش ��رعی
ک���ه درباره انس ��انها در دنیای واقعی مطرح اس ��ت در دنیای
مجازی هم مطرح میشود» از جواب این دوست به فکر فرو
رفتم و متوجه ش ��دم که چه نکت ��ه زیبایی را بیان کرده؛ اگر
چه نمیتوان همه احکام دنیای واقعی را در دنیای مجازی
مطرح کرد ولی در بسیاری از امور با هم مشترک هستند.
باره ��ا برای خودم و دوس ��تان س ��واالتی در ب ��اره اینترنت
مط���رح میش ��د و برای جواب آنه ��ا باید کتابه ��ای زیادی را
مطالع���ه کرده یا با دفاتر مراج ��ع تقلید ارتباط برقرار میکردم
ت���ا بتوان ��م ب ��ه جواب س ��واالت خ ��ود برس ��م؛ ل ��ذا زمانی که
پژوهش���کده ام ��ر به مع ��روف و نه ��ی از منکر ای ��ن موضوع را
مط���رح کرد آن را پذیرفتم تا بتوانم اح ��کام و آداب مورد نیاز
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کاربران محترم را در یک مجموعه جمع آوری کنم.
برخ ��ی از نویس ��ندگان محت ��رم در ب ��اره اح ��کام رایان���ه و
اینترنت به صورت مختصر یا پراکنده مطالبی را نوشته اند،
لذا نگارنده سعی کرده است مطالب را جمع بندی کرده و
یک مجموعه خوبی را برای کاربران امور رایانهای تهیه کند
تا آنها با آ گاهی از مس ��ائل و احکام ش ��رعی استفاده از این
ابزار بتوانند بهترین بهره را از آنها ببرند.
کتاب دارای س ��ه بخش میباش ��د که ه ��ر بخش ،چهار
فصل دارد که به صورت مختصر بیان میشود:
بخ ��ش اول :کلی ��ات (تعر ی ��ف و تاریخچ ��ه ،ش���رایط
اس���تفاده از اب ��زار رایان� �های ،خطرات اس ��تفاده ز ی ��اد از ابزار
رایانهای و معروفات و منکرات).
بخش دوم :آداب و احکام رایانه (کپی رایت ،باز یهای
رایانه ای ،موسیقی و متفرقات).
بخ ��ش س ��وم :آداب و اح ��کام اینترن ��ت (خان ��واده و
اینترنت ،روابط زن و مرد ،جرائم رایانهای و متفرقات).
در پای ��ان ،ن ��کات اصل ��ی و کلی ��دی کت ��اب ب ��ا عنوان
«پنجرههای کلیدی» آورده ش ��ده اس���ت ک ��ه از خوانندگان
ً
محترم درخواس ��ت میش ��ود حتم ��ا آن قس ��مت را مطالعه
بفرمایند.
در این مجموعه س ��عی ش ��ده عالوه بر احکام شرعی هر

فلؤم همدقم

موضوع به قوانین و مقررات آن هم اش ��ارهای ش ��ود تا بهتر از
امکانات رایانه و اینترنت اس ��تفاده کرده و مرتکب کارهای
حرام و غیر قانونی نشویم.
نکته مهم :در این نوش ��ته ،سواالت شرعی مشهور را ذکر
کرده ایم لذا اگر نظر برخی از مراجع تقلید ذکر نش ��ده اس ��ت
ی���ا به آن دس ��ت نیافته ایم یا مخالف مش ��هور اس ��ت؛ پس
خوانن���دگان محترم باید به رس ��اله مراجع تقلید خودش ��ان
رجوع کنند تا از نظر آنها آ گاه شوند.
در آخر از تمام کس ��انی که بن ��ده را در تهیه این اثر یاری
کرده اند تش ��کر میکن ��م و از خدای متع ��ال موفقیت آنها را
خواستارم.
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بخش اول:

کلـيات
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فصل اول:

تعاریف و تاریخچه
تعریف رایانه و اینترنت
برای رایانه و اینترنت تعریفهای مختلفی ارائه شده ولی
بهترین و جامعترین آنها ذکر میشود:
رایان ��ه ی ��ک دس ��تگاه الکترونیک ��ی اس ��ت ک ��ه قابلیت
1
اندازهگیری ،ذخیره و پردازش دادههای ورودی را دارد.
اینترنت مجموعهای از ش ��بکههای گس ��ترده کوچک و
بزرگ در سراس ��ر جهان است 2که ش ��رکتها ،سازمانها ،مراکز
3
علمی و تجاری و شخصی را به هم مرتبط میکند.
.www.merriam-webster.com .1
.www.merriam-webster.com .2
 .3فصلنام���ه ره آورد ن���ور ،مقال���ه «اینترن���ت چیس���ت؟ قس���مت اول :ش���ناخت
اینترنت» ،بهمن  ،1377پیش شماره  ،2ص .17
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تاریخچه رایانه و اینترنت
در سال (1937م) اولین کامپیوتر دیجیتال الکترونیکی
جهان به نام ( )atanasoff-bery computerیا ( )abcساخته
شد و در س ��ال (1946م) اولین کامپیوتر مدرن جهان به نام
( )eniacکه برای محاسبۀ پروژه های موشکی ارتش ایاالت
متحده آمریکا طراحی شده بود ،ساخته شد .در اوایل دهه
 70میالدی ش ��رکت ( )hpکامپیوت ��ر کاملی را به نام ()basic
طراحی کرد که اولین نس ��ل کامپیوترهای شخصی بود 1.در
سالهای بعد نسلهای جدید و کاربردی تری ساخته شد.
پیدای ��ش اینترنت به س ��ال (۱۹۶9م) ب ��ر میگردد زمانی
ک���ه دول ��ت ای ��االت متح ��ده بر اس ��اس طرح ��ی موس ��وم به
« »ARPANETمخفف «آژانس تحقیق پروژههای پیشرفته»
که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود ،این
ط���رح را اجرا نم ��ود 2.طرح این بود ک ��ه کامپیوترهای موجود
در ش ��هرهای مختلف 3که هر ک ��دام اطالعات خاص خود
را در آن ذخی ��ره داش ��تند بتوانند در ص ��ورت نیاز با یکدیگر
اتص ��ال 4بر ق ��رار نم ��وده و اطالع ��ات را ب ��ه یکدیگ ��ر منتقل
 ،www.hamshahrionline.ir .1مقاله «آشنایی با تاریخچه کامپیوتر».
.www.merriam-webster.com .2
 .3در آن زمان چیزی بنام کامپیوتر ش���خصی وجود نداش���ت بلکه سازمانهای
بزرگ و دانش���گاهها و مراکز دولتی معموال دارای سیس���تمهای کامپیوتر بزرگ
« »MainFrameبودند.
.Connect .4

هچخیرات و فیراعت

ک���رده1و ی ��ا در صورت ایجاد بس ��تر مناس ��ب اطالعات را در
حالت اش ��تراک 2قرار دهند .در همان دوران سیستمهایی
بوج���ود آمده بودن ��د که ام ��کان ارتب ��اط بی ��ن کامپیوترهای
ی���ک س���ازمان را از طر ی ��ق مخت ��ص هم ��ان س ��ازمان فراهم
مینمودند ب ��ه طوری که کامپیوتره ��ای موجود در بخشها
ی���ا طبقات مختل ��ف با یکدیگ ��ر تبادل اطالع ��ات نموده و
امکان ارسال نامه بین بخشهای مختلف سازمان را فراهم
میکردن ��د ک ��ه اکنون به این سیس ��تم ارس ��ال نامه «پس ��ت
4
الکترونیک»3می گویند .در س ��ال (1984م) نام «اینترنت»
روی این ش ��بکه ب ��زرگ گذاش ��ته ش ��د« .وب» 5که مخفف
« 6»WorldWideWebمیباش ��د توس ��ط آزمایشگاه اروپایی
فیزی���ک ذرات « »Cernب ��ه خاط ��ر نی ��از آنه ��ا به دسترس ��ی
مرتبتر و آس ��انتر به اطالعات موج ��ود روی اینترنت ابداع
گش���ت .در ای ��ن روش اطالع ��ات ب ��ه ص ��ورت مس ��تنداتی
صفح���های « »Pageب ��ر روی ش ��بکه اینترنت ق ��رار میگیرند
و بوس���یله یک مرورگر وب « »WebBrowserقابل مش ��اهده
.Communicate .1
.Share .2
Email .3؛ در س���ال (1971م) اولین برنامه برای ارسال ایمیل بر روی یک شبکه
توزیع توسعه داده شد (.)www.merriam-webster.com
.Internet .4
.www .5
 .6تار جهان گستر.
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هس ��تند و هم اکنون کارکردهای بس ��یاری دارند1.در س���ال
2
(1988م) گفتگوی اینترنتی مورد استفاده قرار گرفت.
تاریخچه اینترنت در ایران
در سال (۱۳۷۱ش) تعداد كمی از دانشگاههای ایران،
از جمل ��ه دانش ��گاه صنعت ��ی ش ��ریف و دانش ��گاه گی�ل�ان،
توس ��ط مرك ��ز تحقیق ��ات فیز ی ��ك نظری ب ��ه اینترن ��ت وصل
ش���دند .و در س ��ال (۱۳۷۲ش) ایران نیز به شبکه اینترنت
پیوست .نخستین رایانهای که در ایران به اینترنت متصل
ش���د ،رایانه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتكل
3
« »UUCPبود.

 ،www.tebyan.net .1مقاله «تاریخ اینترنت»
.www.merriam-webster.com .2
 ،www.tebyan.net .3مقاله «تاریخ اینترنت»
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فصل دوم:

شرایط استفاده از رایانه و اینترنت
در ای ��ن فصل ب ��ه بعضی از اموری که ه ��ر کاربر رایانهای
باید از آنها اطالع داش ��ته باش ��د اش ��اره میکنیم ت ��ا کاربران
عزی���ز با آ گاهی بیش ��تری از ای ��ن تکنولوژی اس ��تفاده بهینه
کرده و از آسیبهای رایانه و اینترنت در امان باشند.

 .1آگاهی الزم از امور رایانهای
امیرالمومنین علی 7فرمودند:
َ
ىَ
َ
«ی���ا ُك َم ْیلُ َما ِم ْن َح َر َك ٍـة إ ّاَل َو أ ْن َت حُ ْم َت ٌ
َ
���اج ِف َهیا ِإل َم ْع ِرفة»:
ِ
(ای کمیل ،هیچ حرکت و فعالیتی نیست مگر اینکه تو به
1
معرفت و شناخت درباره آن نیازمندی».
 .1تحف العقول ،ص.171

30

فقه و زندگی ( )33رایانه و اینترنت

بر این اس ��اس در هر فعالیتی ،اگر ش ��خص اطالعات و
اگاهی الزم و کافی از فوائد و آس ��یبهای آن را نداش ��ته باشد
به طور قطع با مشکالتی مواجه میشود.
ام ��روزه عل ��م و تکنول ��وژی روز به روز در حال پیش ��رفت
است؛ بنابراین والدین باید اطالعات الزم را نسبت به این
ابزار جدید داش ��ته باش ��ند تا بتوانند راهنم ��ای خوبی برای
فرزندان خود باشند و آنها را از آسیبهای آن حفظ کنند.
اگر به س ��ایت پلیس فتا مراجعه کنیم متوجه میش���ویم
ک���ه بس ��یاری از اف ��راد به خاط ��ر ناآ گاهی از دنی ��ای مجازی
ً
آس���یب دیده اند و غالبا هم فکر ک ��رده اند که این خطرات
برای آنها وجود ندارد.

 .2حفاظت از اطالعات
امام ص ��ادق 7فرمودند  :دوس ��تت را بر اس ��رارت آ گاه
نکن مگر به آن اندازهای که اگر دش ��منت به آن دست پیدا
ک���رد به تو ضرری نرس ��د چرا که هر دوس ��تی ،ممکن اس���ت
1
روزی دشمن توشود.
یت ��وان خ ��ط قرم ��ز اس ��تفاده از رایانه و
ای ��ن روای ��ت را م 
اینترنت حس ��اب کرد یعنی ه ��ر کاربری بای ��د بداند دنیای
مجازی به صورت صد در ص ��دی قابل اعتماد و اطمینان
لاَ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ّ َ ّاَ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ َ َ
���م َیض َّرك ف ِإ ّن
ك ِإل على ما ل ِو اطل���ع علی ِه عدوك ل
���ر 
ن ِس
���ك ِم 
���ع ص ِدیق 
 .1تط ِل 
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ً ِ ً
ون َعد ّوا َی ْوما َما (أمالی ،صدوق ،ص.)670
الص ِدیق قد یك

 تنرتنیا و هنایار زا هدافتسا طیارش

نیست بلکه باید همیشه منتظر آسیبها و خطرات باشد.
کارشناسان پلیس فتا نکاتی را ذکر کرده اند که کاربران
با به کارگیری آنها ،از آسیبهای اینترتی حفظ میشوند:
ً
اینترن ��ت با توجه ب ��ه اینکه کامال مج ��ازی بوده هر کس
میتوان���د ب ��ا هر ش ��کلی ظاه ��ر ش ��ود در نتیجه به کس ��ی در
فضای مجازی اعتماد نکنید.
اطالعات و تصاویر شخصی خود و دوستان و بستگان
را ب���ه منظ ��ور جلوگیری از افش ��اء ،از سیس ��تم و ایمیل خود
حذف نمایید.
با توجه به گس ��تردگی فضای مجازی احتمال آن است
ک���ه با ق���رار دادن تصاویر خود در اینترن ��ت در زمان کمی در
هزاران سایت و یا شبکههای اجتماعی منتشر شود.
همیشه در کنار فرزندانمان باشیم و به آنها توصیه کنیم
که هر اطالعاتی را در اینترنت منتشر نکنند که باعث نقض
حریم خصوصی خود و دیگران شوند.
همیشه از گذرواژه های 1قوی و مناسب استفاده نمایید
تا کس���ی نتواند به راحتی وارد سیس ��تم و یا حساب کاربری
شما شود.
در ش ��بکههای اجتماع ��ی دوس ��تان ،خان ��واده و اف ��راد
ناش���ناس را از ه ��م تفکیک نمایید و س ��طح دسترس ��ی هر
 .1یوزرنیم و پسورد.
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کدام را مشخص نماییم.
هن ��گام خ ��روج از حس ��ابهای کار ب ��ری آنالین خ���ود
حتما کلید « »Sign Outرا بزنیم .این کار باعث میش���ود از
دسترسی افراد غریبه که ممکن است بعدها پشت سیستم
ما نشس ��ته و به کنج ��کاوی بپردازند جلوگی ��ری کند .بویژه
هنگام اس ��تفاده از کامپیوتر دیگران یا کامپیوترهای موجود
در اما ک ��ن عمومی مانند کافینته���ا ،فراموش کردن این
1
نکت ه ساده نتایج بدی به همراه خواهد داشت.

www. Cyber Police.ir .1؛ مقاله «حریم خصوصی»
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فصل سوم:

خطرات استفاده زیاد از ابزار رایانه ای
تکنولوژ یه ��ای جدی ��د آث ��ار و ب ��رکات ز ی ��ادی را ب ��رای
کمال و سعادتمند ش ��دن بشریت دارد؛ اما استفاده زیاد و
نامناس���ب از آن ،ضرره ��ا و خطراتی را به دنب ��ال دارد که به
برخی از آنها اشاره میشود:

 .1بیمار یهای چشم
بعضی از متخصصین چشم پزشک معتقدند« :کاربران
اینترنت���ی که بیش از  2س ��اعت در روز به ص ��ورت مداوم از
رایانه اس ��تفاده میکنند از جمله گروههای پرخطر در ابتالء
به خشکی چش ��م هستند .این عارضه با سرعت بینایی را
تهدید میکند و در مدت زمان کوتاهی موجب بروز سوزش
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چشم ،تاری دید ،قرمزی و تورم چشم نیز میشود» 1.توصیه
ما به کاربران اینترنتی این اس ��ت که هر نیم س ��اعت از پای
رایانه خود بلند ش ��وند و به چش ��م خود اس ��تراحت دهند و
همچنین مانیتور یا نمایش ��گر را در مقابل چشمان خود قرار
ندهند و از تماش ��ای مداوم مانیتور خود داری کنند .پلک
زدن مداوم به چش ��م کمک میکند تا خش ��کی ماهیچهای
2
چشمی نیز کمتر شود.

 .2سر درد
سردردهای ناشی از استفادۀ زیاد از اینترنت و کامپیوتر،
ً
غالبا به علت خمیدگی سر به جلو ایجاد میشود .هنگامی
ک���ه ش ��ما س ��رتان را به جل ��و خم میکنید ،س ��ر از مح ��ور تنه
خارج میش ��ود و وزن  6 -7کیلوگرمی آن بر دوش عضالت
متص ��ل به عق ��ب آن و عضالت گ ��ردن و پش ��ت میافتد و
فش���ار و انقب ��اض ممتد و طوالنی این عضالت س ��بب بروز
احس ��اس گرفتگی در عضالت پس س ��ر و گردن و پش���ت و
پس سر و یا یک نیمۀ سر میشود ،که چون
بروز سر دردهای ِ
ً ُ ّ
علتش گرفتگی عضالنی است معموال با مسکن نیز عالج
نمیشود.
اس ��تفادۀ زیاد از اینترنت و کامپیوتر به دلیل به هم زدن
 ،www. Cyber Police.ir .1مقاله «کاربران اینترنتی مراقب این عارضه باشند»
 .2همان

یا هنایار رازبا زا دایز هدافتسا تارطخ

نظم خ���واب و خوراک (که در مبتالیان ب ��ه میگرن رعایتش
بس���یار مهم اس ��ت) ،تحریکات مفرط بینایی و خستگی،
میتوان���د باع ��ث ش ��عله ور ش ��دن س ��ردردهای میگرنی نیز
بش���ود .نوع دیگری از سردرد موسوم به س���ردرد تنشی نیز در
کار ب���ا کامپیوت ��ر دیده میش ��ود ک ��ه دو طرفه و طوالن ��ی تر از
1
میگرن است.

 .3درد ناحیۀ مچ و ساعد و انگشتان
میانی دست و در نتیجۀ استفادۀ
بر اثر فش ��ار به عصب
ِ
زیاد از صفحه کلید (برای تایپ کردن و به خصوص وقتی
ک���ه دس���ت از ناحیۀ مچ ب ��ه طرف عقب خم ش ��ده)[دردی
در این قسمتها] ایجاد میش ��ود .عالئم آن شامل احساس
س���وزش ،کرخت ��ی ی ��ا خ ��واب رفتگ ��ی در ک ��ف دس ��ت ی���ا
انگشتان (به ویژه سه انگشت اول) و گاهی ورم مچ است.
2
در صورت ادامه یا افزایش شاید نیاز به جراحی باشد.

 .4کمردرد
ق���رار گرفت ��ن س ��ر و تنه ب ��ه م ��دت طوالن ��ی در وضعیتی
نامناسب ،فشاری مضاعف به عضالت کمر و همین طور
دیس���کهای بین مهرهها و ریش ��ۀ اعصاب کمر میآورد که
 ،www. rasekhoon.net.1مقاله «عوارض جسمی استفاده از کامپیوتر و بهبود آن ها».
.2همان
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نمود آن ،گرفتگی و درد عضالت کمر و یا دردهای سوزشی
و تیره کش ��نده در س ��تون مهرهها و در مس ��یر دندهها به جلو
اس���ت .رعایت وضعیت استقرار س ��تون مهرهها در هنگام
اس���تفاده ،به خصوص در کودکان و نوجوانان ،بس ��یار مهم
1
است.

 .5چاقی
از دیگر عوارض جس ��مانی که به دنبال استفاده بیش از
ح���د از رایان ��ه و برنامههای آن به وجود میآید ،چاق ش���دن
ک���ودکان و نوجوان ��ان ب ��ه عل ��ت کم تحرک ��ی در مقاب ��ل این
دستگاه است.

 .6منزوی شدن
ا گ ��ر والدی ��ن نح ��وه اس ��تفاده فرزن ��دان خ ��ود از اینترنت
را مدیر ی ��ت نکنن ��د ،ب ��ه تدریج فرزن ��دان آنه ��ا از اجتماع و
2
دوستان جدا میشوند و به انزوا کشیده میشوند.
بس ��یاری از روان شناس ��ان این نگرانی را داش ��ته اند که
 ،www. rasekhoon.net.1مقاله «عوارض جسمی استفاده از کامپیوتر و بهبود آنها».
 .2ر.ک :مجل���ه جامعه شناس���ی ای���ران ،محمد هادی س���هرابی ،به���زاد دوران،
منوچهر محسنی ،زمس���تان  ،1385ش  ،28مقاله «بررسی اثرات استفاده از
اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در میان کاربران کافی نتهای
تهران)»؛ مجله روانشناسی تحولی ،سید محمد موسوی ،شعله نمازی ،آرش
صیدآبادی ،زمستان  ،1384ش .6

یا هنایار رازبا زا دایز هدافتسا تارطخ

آس���انی ارتباطهای اینترنتی ،چه بس ��ا اف ��راد را وادار کند تا
زم���ان بیش ��تری را به تنهایی بگذرانند؛ ب���ه صورت آن الین
با غریبهها صحبت کنند و ارتباط س ��طحی برقرار سازند و
این کارها را به قیمت از دس ��ت دادن گفت و گوهای رو در
1
رو و ارتباطهای فامیلی و دوس ��تانه انجام دهند.

راههای پیشگیری از آسیبهای جسمی رایان ه و اینترنت
برای اینکه از ضررها و خطرات جسمی استفاده از رایانه
و اینترنت در امان باش ��یم ،باید ب ��ه نکاتی که متخصصین
بیان کرده اند دقت کنیم:
 .1س ��ر را ب ��االی تنه و عمودی نگه دار ی ��د ،نه خمیده به
2
جلو یا عقب.
 .2هر چند وقت یک بار تغییر وضعیت دهید و سر را در
3
وضعیت تکیه به صندلی و ریلکس قرار دهید.
 .3ب ��ه تن ��اوب از نرمش و حرکات کشش ��ی س ��ر و گردن
اس���تفاده کنی ��د .از ورزشهایی که عضالت پ ��س گردن و
4
پشت را تقویت میکند ،بهره بگیرید.
ً
 .4معم ��وال افراد مایلند که از باال به نوش ��ته نگاه کنند.
 ،www.gerdab.ir .1مقاله «روان شناسی اینترنت »3
 ،www. rasekhoon.net.2مقاله «عوارض جسمی استفاده از کامپیوتر و بهبود آنها».
.3همان.
.4همان.

37

38

فقه و زندگی ( )33رایانه و اینترنت

پس بهتر است سر شما مختصری باالتر از صفحۀ کامپیوتر
باشد (صفحۀ مانیتور  15 -20درجه پایین تر از امتداد افقی
نگاه ش ��ما قرار گیرد) فاصلۀ صفحه تا چش ��م تان حدود 50
1
تا 70سانتی متر باشد.
 .5خواندنیه ��ای ضم ��ن کار با کامپیوتر ،بی ��ن مانیتور و
صفحه کلید ق ��رار گیرد (به طوری که نیاز به چرخش مکرر
2
یا خم شدن سر نباشد).
 .6ن ��ور محی ��ط (از پنج ��ره و المپ) آن قدر زیاد نباش���د
که چش ��م تان را دچار خیرگی کند .اگر چنین است از پردۀ
ضخیم و المپهای ضعیف تر استفاده کنید .به عالوه در
تاریکی کامل هم با کامپیوتر کار نکنید تا ناچار نشوید دائم
به صفحه خیره ش ��وید .میتوانید از فیلترهای ضد خیرگی
چش ��م ،ک ��ه انعکاسهای اضاف ��ی نور را ج ��ذب میکنند،
3
استفاده کنید.
 .7پلک زدن را فراموش نکنید تا دچار خشکی و قرمزی
چش ��م نشوید .هر نیم س ��اعت یک بار ،ده بار پشت سر هم
پلک بزنید و یا چشمان تان را برای مدتی ببندید .اگر هوای
4
اتاق خشک است به طریقی رطوبت آن را زیاد کنید.
 ،www. rasekhoon.net.1مقاله «عوارض جسمی استفاده از کامپیوتر و بهبود آنها».
 .2همان
 .3همان
 .4همان

یا هنایار رازبا زا دایز هدافتسا تارطخ

 .8برای جلوگیری از خس ��تگی چش ��م 15 ،دقیقه در هر
 2س���اعت به چشمان تان استراحت دهید .به عالوه هر 20
دقیق���ه به م ��دت  20ثانیه به منظ ��رهای دور از کامپیوتر نگاه
1
کنید تا عضالت چش ��م تان اس ��تراحت کند.
 .9ا گ ��ر زیاد تایپ میکنید ،قبل و ضمن کار با کامپیوتر
از نرمشهای مچ دست استفاده کنید .مچ دست را ضمن
2
تایپ به عقب خم نکنید.
 .10در ص ��ورت ب ��روز گزگ ��ز و کرختی ،درد و س ��وزش در
انگش���تان و مچ و ساعد ،تایپ کردن را قطع کنید و به مچ
3
تان استراحت دهید.
 .11از صندلیه ��ای ب ��ا قابلیت تنظیم ارتفاع اس ��تفاده
ً
کنید ،به طوری که کف پای تان کامال روی زمین قرار گیرد.
اگ���ر صندل ��ی دس ��ته دارد ،بهتر اس ��ت موق ��ع کار با صفحه
کلید (تایپ) دستههای صندلی زیر ساعدها قرار بگیرد تا
4
تحمل وزن دستها بر عهدۀ شانه و کتف نیفتد.
 .12کف صندلی س ��فت باش ��د تا س ��تون مهرهها دچار
5
انحراف جانبی نشود.
 ،www. rasekhoon.net .1مقاله «عوارض جسمی استفاده از کامپیوتر و بهبود آنها».
 .2همان
 .3همان
 .4همان
 .5همان.
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فصل چهارم:

کارکردهای مثبت و منفی رایانه و اینترنت
اب���زار و تکنولوژیه ��ای جدید مانند رایان ��ه و اینترنت هم
وس���یله انجام کارهای خیر و پس ��ندیده اس ��ت و ه ��م با آن
کارهای ناپسند و مجرمانه انجام میشود که به اختصار به
مهمترین آنها اشاره میشود و تفصیل برخی از آنها در ادامه
مباحث مطرح میشود:

الف :کارکردهای مفید رایانه و اینترنت
 .1ترویج و تبلیغ کارهای پسندیده ،معارف و دستورات
دین به تمام جهان.
 .2ام ��کان ارتباط با مراکز دین ��ی و دفاتر مراجع تقلید در
هر نقطه از جهان.
 .3دسترس ��ی س ��ریع به امکانات برای یادگیری علوم با
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سرعت بیشتر.
 .4صله رحم از راه دور با گفتگوهای اینترنتی.
 .5صرف ��ه جویی در وقت ب ��رای انج ��ام کارهایی مانند
پرداخت قبوض ،کارهای بانکی. ... ،
 .6پر کردن اوقات فراغت با برنامههای مفید ،جذاب و
آموزنده برای اقشار مختلف.
 .7تهی ��ه برنامهه ��ای صوت ��ی و تصو ی ��ری مانن ��د «قرآن،
دع���ا ،س ��خنرانی و  »...ک ��ه انس ��ان را به یاد خ ��دای متعال
میاندازند.
 .8ضب ��ط ص ��دا و تصویر بزرگان و اندیش ��مندان جهان
برای استفاده در آینده.
 .9تبادل اطالعات.
 .10با خبر شدن از اخبار و اطالعات روز دنیا.

ب :کارکردهای ّ
مضر رایانه و اینترنت
 .1هدر دادن و تلف کردن عمر با ارزش انسانها.
ً
 .2تضعی ��ف نظامهای اس�ل�امی مخصوص ��ا جمهوری
اسالمی ایران.
 .3ترویج سبک زندگی غربی و غیر الهی.
 .4ترو ی ��ج افکار و اعتقادات انحرافی برای تخریب دین
نزد مردم.
 .5مخل ��وط ک ��ردن آموزهه ��ای صحی� �ح ب� �ا آموزهه���ای

تنرتنیا و هنایار یفنم و تبثم یاهدرکراک

انحرافی.
 .6نش ��ر و اش ��اعه اکاذیب و ش ��ایعات بی پایه و اساس
در جامعه.
 .7پخ ��ش فیلمه ��ا و صداه ��ای مس���تهجن و مبتذل و
حرام.
 .8ضب ��ط صدا و تصویر اش ��خاص حقیق ��ی و حقوقی
برای سوء استفاده از آنان.
 .9تنب ��ل ک ��ردن اف ��راد ب ��ه خاط ��ر دوری از فعالیته ��ای
جسمی.
 .10هک کردن و جاسوسی از سایتها.
رایانه و اینترنت از دیدگاه رهبری
مق���ام معظم رهب ��ری برخی از این فوائد و آس ��یبها را ذکر
فرموده اند که بعضی از آنها اش ��اره میش ��ود:
 .1امروز وظایف حوزههای علمیه با گذشته تفاوتهای
زیادی کرده اس ��ت .امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا
�رف دنیا یک نفر جوان پای یک
چقدر متنوع ش ��ده؛ این ط � ِ
دس���تگاه کوچک مینش ��یند و افکار ،تصورات ،تخیالت،
پیش���نهادهای فکری و پیش ��نهادهای عملی را از سوی هر
طرف دنیا دریافت میکند.
کس���ی (بلکه هر نا کس ��ی) از آن ِ
ام���روز اینترن ��ت و ماه ��واره و وس ��ایل ارتباطی بس ��یار متنوع
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وجود دارد و حرف ،آسان به همه جای دنیا میرسد.
شیطان امروز كه از راه اینترنت و ماهواره و روش هاى
.2
ِ
ارتباطى مدرن و فوق مدرن س ��راغ شما میآید ،حرف هاى
ِ
مدرن ��ى هم دارد؛ س ��ختاف ��زارش را مدرن ك ��رده ،نرمافزار
مدرن هم دارد .ش ��بههآفرینى دارد ،اخالل در عقیده دارد،
ایجاد تش ��ویش در ذهن دارد ،تزریق ناامی ��دى دارد ،ایجاد
2
اختالف دارد.
1

 .1بیانات در دیدار علما و روحانیون کرمان ()1384/2/11
 .2بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی کرمانشاه ()1390/7/20
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رايانه در آيينه
آداب و احکام
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فصل اول:

کپی رایت
یک���ی از مس ��ائلی که س ��الیان متمادی در ای ��ران درباره
ّ
آن بح���ث میکنن ��د ولی متأس ��فانه به صورت ج ��دی اجرا
نمیشود موضوع «کپی رایت» 1و «حق تألیف» میباشد.
3
برخی از مراجع تقلید به صورت فتوا 2یا احتیاط واجب
 »copyright« .1ب���ه ح���ق قانونی منحصر به فرد تکثیر ،انتش���ار ،فروش ،و یا توزیع
م���اده و ص���ورت از چی���زی (ب���ه عن���وان یک اث���ر ادبی ،و ی���ا کار هن���ری) گفته
میشود)www.merriam-webster.com( .
 .2آیت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ اس���تفتائات ،آی���ت اهلل بهجت ،ج
 ،3ص  ،226س 4106؛ آی���ت اهلل مکارم ،www. makarem.ir ،اس���تفتائات،
حقوق ،حق تکثیر؛ آیت اهلل وحید خراسانیwww. wahidkhorasani.com :؛
اس���تفتائات ،آی���ت اهلل جوادی آمل���ی ،ص 107؛ آیت اهلل صاف���ی گلپایگانی:
رایت در صورتی جایز نیست که در ضمن عقد فروش سیدی یا ضمن عقد
الزم دیگری ،ش���رط عدم رایت و یا عدم شكس���تن قفل سیدی شده باشد».
( ،www. safi.irسؤاالتی که بیشتر پرسیده میشود ،کپی رایت).
 .3اجوبة االستفتائات ،آیت اهلل خامنهای ،ص ،297س.1355
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فرمودهان ��د« :ح ��ق صاح ��ب اثر باید محترم ش ��مرده ش���ود»
یعنی بدون اجازه صاحبان اصلی از آن استفاده نشود و در
صورت استفاده بدون اجازه ،ضامن خسارتی است که به
تولیدکننده وارد کرده اس ��ت مگر از کفار حربی باشد که در
1
این صورت اشکال ندارد و ضامن نیست.

قوانین کپی رایت
 .1ح ��ق نش ��ر ،عرضه ،اج ��را و حق بهره ب ��رداری مادی و
2
معنوی نرم افزار رایانهای متعلق به پدید آورنده آن است.
ه ��ر کس حقوق مورد حمایت ای ��ن قانون را نقض نماید
عالوه بر جبران خس ��ارت به حبس از نود و یک روز تا ش���ش
ماه و جزای نقدی از د ه میلیون ( )10 000 000تا پنجاه میلیون
3
( )50 000 000ریال محکوم میگردد.
 .2نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی
 .1اس���تفتاء ،آیت اهلل خامن���ه ای ،آیت اهلل مکارم 1393/3/3 ،؛ اس���تفتائات،
آی���ت اهلل بهج���ت ،ج ،4ص  ،333س 5723؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل ن���وری
همدانی1393/12/2 ،؛ آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،در صورتی ضامن اس���ت
ً
ک���ه عرف���ا ضام���ن حس���اب ش���ود (اس���تفتاء )1393/12/2؛ آی���ت اهلل صافی
گلپایگانی :اگر در ضمن عقد الزم ش���رط ش���ده باش���د که رایت نشود ،ضامن
است (استفتاء .)1393/12/2
 .2قان���ون حمای���ت از حق���وق پدی���د آورندگان ن���رم افزاره���ای رایان���ه ای ،ماده ،1
مصوب .1379/10/10
 .3قان���ون حمای���ت از حق���وق پدید آورندگان ن���رم افزارهای رایان���ه ای ،ماده ،13
مصوب .1379/10/10
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صفح���ه یا نوار یا هر وس ��یلة دیگر ضبط ش ��ده اس ��ت بدون
اج���ازه صاحبان حق ی ��ا تولید کنندگان انحص ��اری یا قائم
1
مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.
2
 .3کس ��انی که اش ��یاء مذکور در مادة دوم را که به طور
غیر مجاز در خارج تهیه ش ��ده به کش ��ور وارد یا صادر کنند
عالوه بر تأدیه خس ��ارات ش ��ا کی خصوصی به حبس از سه
3
ماه تا یک سال محکوم خواهند شد .
ب���رای این ک ��ه زوای ��ای مس ��ئله معلوم ش ��ود س ��واالت و
اس���تفتائات در ب ��اره ای ��ن موض ��وع را مط���رح میکنی ��م و از
خوانن���دگان محترم تقاضا داریم ،این مس ��ائل را فرا گرفته و
به آنها عمل کنند.
•سواالت فقهی

شکستن قفل نرم افزار
س :آیا شکستن قفل نرم افزار جایز است؟
ج :شكس ��تن قفل نرم افزار بدون اجازۀ صاحب یا ناش���ر

 .1تصویب توسط مجلس در تاریخ .1352/9/26
 .2نس���خهب���رداری یا ضبط ی���ا تکثیر آثار صوتی ک���ه بر روی صفحه یا ن���وار یا هر
وس���یلۀ دیگر ضبط ش���ده اس���ت بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان
انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع اس���ت (.تصویب توسط
مجلس در تاریخ )1352/9/26
 .3تصویب توسط مجلس در تاریخ .1352/9/26
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اصلى ،جایز نیست.
س :آی���ا خرید و ف ��روش و اس ��تفاده از ن ��رم افزارهایی که
ً
قفل آنها توس ��ط افراد دیگری قبال شکسته شده است جایز
است؟
2
ج :بدون اجاز صاحبان اصلی نرم افزار جایز نیست.
س :ن ��رمافزارهای ��ی ک ��ه م ��دل به روز ش ��ده آنها ب ��ه بازار
آمده و شرکت س ��ازنده از مدلهای گذشته پشتیبانی فنی
نمیکند (یعنی از اعتبار س ��اقط ش ��ده و وقت آن گذش���ته
است) آیا شکستن قفل آنها اشکال دارد؟
1

 .1آیت اهلل سیس���تانی ،www.sistani.org :س���والها و جوابه���ا ،حق چاپ؛ آیت
اهلل م���کارم ،www. makarem.ir :اس���تفتائات ،حقوق ،ح���ق تکثیر؛ آیت اهلل
مظاه���ری .www.almazaheri.ir :آی���ت اهلل خامنهای:بناب���ر احتیاط واجب
جایز نیس���ت( .اجوب���ة االس���تفتائات ،ص ،297س )1335آی���ت اهلل صافی
گلپایگانی :شکس���تن قفل در صورتی جایز نیس���ت که در ضمن عقد فروش
س���یدی یا ضمن عقد الزم دیگری ،ش���رط عدم شكستن قفل سیدی شده
باشد» ،www. safi.ir( .سؤاالتی که بیشتر پرسیده میشود ،کپی رایت).
 .2آیت اهلل مکارم ،www. makarem.ir :اس���تفتائات ،حقوق ،حق تکثیر؛ آیت
اهلل سیس���تانی ،www.sistani.org :س���والها و جوابها ،حق چاپ؛ اس���تفتاء،
آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی ،آیت اهلل ن���وری همدان���ی1393/8/2 ،؛ آیت اهلل
خامن���های و آی���ت اهلل وحید خراس���انی :بناب���ر احتیاط واجب جایز نیس���ت.
(اجوبة االس���تفتائات ،ص297؛  www.vahidkhorasani.comاستفتائات،
س .)518آی���ت اهلل صافی گاپایگانی :در صورتی [که ش���خصی س���ی دی را]
رایت [کند] یا [قفل آن را بشکند] ،برای افراد بعدی خرید و فروش و استفاده
از آن مانعی ندارد» ،www. safi.ir( .س���ؤاالتی که بیش���تر پرس���یده میش���ود،
کپی رایت).
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ج :فقط با اجازۀ سازندۀ آنها اشکال ندارد.

1

رایت و تکثیر سى دى
یه���ای دیگ ��ران جایز
س :آی���ا تکثی ��ر (و رای ��ت) س ��ی د 
است؟
ج :تكثیر (و رایت) سى دى بدون اجازه صاحب اصلى
2
آن جایز نیست.
س :ا گ ��ر خر ی ��د س ��ی دی رایت ش ��ده منجر ش ��ود رایت
کننده سی دیهای بیشتری را بدون اجازه صاحب اصلی
آن تکثیر کند ،آیا خرید جایز است؟
3
ج :خرید جایز نیست.
 .1اس���تفتاء آی���ات عظ���ام خامن���هآی ،مکارم ،ن���وری همدان���ی و مظاهری :چون
س���ازندگان از پش���تیبانی آنه���ا اع���راض نمودهاند،جای���ز اس���تwww.( .
 .)»almazaheri.irآیت اهلل سیس���تانی :برای استفادۀ شخصی اشکال ندارد.
(استفتاء )1393/12/3
 .2آیت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ اس���تفتائات ،آی���ت اهلل بهجت ،ج
 ،3ص  ،226س 4106؛ آی���ت اهلل مکارم ،www. makarem.ir ،اس���تفتائات،
حق���وق ،ح���ق تکثیر؛ آی���ت اهلل وحی���د خراس���انیwww. wahidkhorasani. :
com؛ آی���ت اهلل مظاه���ری ،www.almazaheri.ir :قوانی���ن دولت���ی و اداری،
کپ���ی رایت .آی���ت اهلل صافی گلپایگان���ی :رایت در صورتی جایز نیس���ت که
در ضم���ن عقد فروش س���یدی یا ضمن عقد الزم دیگری ،ش���رط عدم رایت
سیدی ش���ده باشد» ،www. safi.ir( .س���ؤاالتی که بیشتر پرسیده میشود،
کپ���ی رایت) .آیت اهلل خامنه ای :بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت( .اجوبة
االستفتائات ،ص ،297س)1335
 .3اس���تفتاء آیت اهلل ن���وری همدان���ی1393/7/20 ،؛ آیت اهلل خامن���های :بنابر
احتیاط واجب خرید جایز نیست( .استفتاء )1393/7/20
آیت اهلل ش���بیری زنجانی :اگر خرید س���ی دی رایت شده اشکال نداشته باشد،
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س :اگر صاحب اصلی اثر را نشناس ��یم یعنی نمیدانیم
از اف ��راد محت ��رم المال اس ��ت یا نیس ��ت ،رای ��ت آن اثر جایز
است؟
ج :جای ��ز نیس ��ت چ ��ون حکم کس ��ی را دارد ک ��ه مالش
1
محترم است.
س :س� �یدیهایی که تکثیر و رایت آنها جایز نیست،
اگر برای اس ��تفاده ش ��خصی و حفظ س ��ی دی اصلی ،آن را
رایت کنیم جایز است؟
2
ج :با اجازه صاحب آن جایز است.
س :یکی از دوس ��تان بنده از مرجع ��ی تقلید میکند که
رای���ت  CDرا جایز میداند ولی طبق نظ ��ر مرجع بنده رایت
جایز نیس ��ت .اگر ایشان به بنده  CDهدیه کنند استفاده از
آن جایز است؟
ج :ب ��دون اج ��ازه صاح ��ب اصل ��ی اس ��تفاده از آن جایز
این کار مانعی ندارد( .استفتاء.)1393/11/28 ،
آیت اهلل صافی گلپایگانی :اشکال ندارد( .استفتاء.)1393/11/28 ،
 .1استفتاء آیت اهلل خامنهای ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی ،آیت اهلل
شبیری زنجانی.1393/8/10 ،
 .2آیت اهلل مکارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل
نوری همدانی .1393/10/8 ،آیت اهلل سیس���تانی و آیت اهلل شبیری زنجانی:
این کار جایز اس���ت( .استفتاء .)1393/10/8 ،آیت اهلل صافی گلپاتیگانی:
کپی و رایت اش���کال ندارد مگر در ضمن یک معامله ،ش���رط ش���ود که رایت
و کپی صورت نگیرد www. safi.ir( .س���ؤاالتی که بیش���تر پرسیده میشود،
کپی رایت)
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نیست.
س :آی ��ا صاحب ن ��رم افزار میتواند ش���رط کن ��د خریدار
فقط حق استفاده از نرم افزار را دارد؟
ج :در صورت ��ی که ضمن ق ��رارداد فروش چنین ش ��رطی
کنن���د بای ��د خریدار ب ��ه آن عمل کن ��د ،در غی ��ر این صورت
2
مجاز است به دیگران هم بدهد و استفاده کنند.
س :کپ ��ی ک ��ردن بخشهای ��ی از ی ��ک س ��ی دی (مث�ل�ا
نصف آن) چه حکمی دارد؟
ج :ب ��ا اجازه صاحب آن اش ��کال ندارد 3ول ��ی اگر مقدار
4
کمی باشد عیبی ندارد.
س :آیا رایت و تکثیر نرمافزارهایی که هیچگونه تذکری
ب���رای «اجازه تکثیر یا عدم اج ��ازه» در آنها وجود ندارد جایز
اس���ت یا بای ��د از رضایت صاحب اثر مطمئ ��ن بود و در این
1

 .1آیت اهلل مکارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل
شبیری زنجانی ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/11/14 ،
 .2آی���ت اهلل م���کارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای،
1393/11/14؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/11/18 ،
 .3آی���ت اهلل خامن���ه ای ،www. khamenei.ir:رس���اله آموزش���ی ،ج  ،2حق���وق
چ���اپ ،تألی���ف و کاره���ای هن���ری؛ آی���ت اهلل م���کارمwww. makarem.ir :؛
استفتاء ،آیت اهلل نوری همدانی ،آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/12/4 ،
آیت اهلل سیستانی :برای استفاده شخصی ،اشکال ندارد.)1393/12/4(.
آیت اهلل صافی گلپایگانی :اشکال ندارد مگر در ضمن معامله ،شرط عدم کپی
شود( .استفتاء.)1393/12/4 ،
 .4آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
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مورد تحقیق کرد؟
1
ج :استفاده اشکال ندارد و تحقیق الزم نیست.
رایت محصوالت مذهبی
س :آی ��ا خرید یا کپی س ��ی دیهای مذهبی که روی آن
ً
نوش ��ته شده هر گونه تکثیر ش ��رعا حرام و پیگرد قانونی دارد
اشکال دارد؟
ج :خرید و فروش سى دى تكثیر شده بدون اجازه ناشر
2
اصلى جایز نیست.
س :من یکی از س ��ی دیهای آموزش قران برای کودکان
را که به صورت غیر مجاز کپی ش ��ده بود برای خودم و یکی
از دوستانم به صورت رایگان کپی کرده ام با توجه به اینکه
ای���ن کار من صرفا برای نش ��ر و گس ��ترش آموزش ق ��ران بوده
 .1آیت اهلل مظاهری ،www.almazaheri.ir :قوانین دولتی و اداری ،کپی رایت.
آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگان���ی« :کپی و رایت اش���کال ن���دارد مگ���ر در ضمن یک
معامله ،شرط شود که رایت و کپی صورت نگیرد» ،www. safi.ir( .سؤاالتی
که بیشتر پرسیده میشود ،کپی رایت).
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی :تص���رف باید ب���ا علم ب���ه رضایت صاحب آن باش���د.
(استفتاء)1393/12/5 ،
آیت اهلل مکارم :فقط با اجازه صاحب آن جایز است( .استفتاء)1393/12/5 ،
 .2آیت اهلل مظاهریwww.almazaheri.ir :؛ آیت اهلل مکارمwww. makarem. :
ir؛ آی���ت اهلل صافی گلپایگانی ،www. safi.ir :س���ؤاالتی که بیش���تر پرس���یده
میشود ،کپی رایت.
آیت اهلل خامن���ه ای :بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت(.أجوبة االس���تفتاءات،
ص .)297
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و ن���ه ب���ه خاطر پول ،تکلیف من چیس ��ت؟ چون در ش ��روع
برنامه این س ��ی دی ذکر ش ��ده است که کپی غیر مجاز این
ً
س���ی دی شرعا حرام اس ��ت ؟ آیا باید من این سی دیها را
دور بیان ��دازم ؟ آی ��ا میتوان پول آن را ب ��ه صندوق صدقات
ریخت تا حالل شود؟.
ج :این کار جایز نبوده و شما باید به شکلی رضایت آن
ش���رکت را به دس ��ت آورید و پرداختن پول آن سی دیها به
1
فقراء کفایت نمی کند.
س :بعض ��ی از قار ی ��ان معروف آیاتى از ق ��رآن مجید را با
ص���وت زیبا ت�ل�اوت میکنن ��د و آن را بر روى نوار کاس ��ت و
ی���ا ویدئو ضب ��ط میکنند ،آیا میتوانند امتی ��از آن را خرید و
ف���روش کنند و آیا بای ��د دیگران در موقع تکثی ��ر از آنها اجازه
بگیرند؟
ّ
ج :در صورت ��ى ک ��ه در ع ��رف عقال به عن ��وان حقى براى
قارى ش ��مرده شود ،کس ��ی که میخواهد تکثیر کند باید با
2
موافقت او باشد.
رایت سی دیهای مستهجن
س :آی���ا رای ��ت س� �یدیهای مس ��تهجن و مبت ��ذل و
غیراخالقی جایز است؟
 .1آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
 .2همان.
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ج :رایت کردن سی دیهای غیر اخالقی جایز نیست.

1

کپی و رایت فیلمهاى خارجى
الف) با زیرنویس فارسى
س :آیا فیلمهاى خارجى را كه در مراكز كفر تولید ش���ده
و دوبله نش ��دهاند؛ اما زیرنویس فارسى دارند ،مىتوان كپى
كرد؟
2
ج :اگر بر خالف قانون باشد ،جایز نیست.
ب) دوبله شد ه
س :آی ��ا كپ ��ى ك ��ردن فیلمه ��اى خارجى ك ��ه متعلق به
كفارى اس ��ت كه مال آنان محترم نیست؛ ولى توسط مراكز
دوبلۀ داخلى دوبله شدهاند ،جایز است؟
3
ج :جایز نیست.
س :بعض ��ی از ش ��رکتهای داخل ��ی فیلمهای خارجی
را دوبل ��ه میکنن ��د .اگر این فیلمها ب ��ر روی اعتقادات و ...
مخاطب تأثیر منفی داشته باشد ،آیا دوبله این اثر برای آنها
حق و مالکیت ایجاد میکند؟
ج :دوبله ک ��ردن فیلمهایی که تأثی ��ر منفی روی اعتقاد
 .1آیت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامنه ای ،آیت
اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/12/9 ،
 .2استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل سیستانی1393/3/7 ،؛ استفتائات،
آیت اهلل بهجت ،ج ،3ص  ،226س .4104
 .3همان ،س .4105

تیار یپک

م���ردم دارد جایز نیس ��ت و حق مالکیت ایج ��اد نمی کند.
تکثیر و پخش این نوع فیلمها هر چند با اجازه دوبله کننده
1
باشد جایز نیست.
س :ا گ ��ر ش ��خصی اث ��ری را ب ��دون اج ��ازه صاحب ��ش به
دس���ت بی ��اورد و آن را ترجمه یا دوبله کن���د ،با این ترجمه و
دوبله کردن برای او حق و مالکیت ایجاد میشود؟
ج :ا گ ��ر مالک اصلی از افراد محترم المال باش ��د باید با
اجازه او ترجمه یا دوبله ش ��ود و با ترجمه یا دوبله ،مالکیت
2
ایجاد نمی شود مگر از کفار حربی باشد.
ج) رایت فیلمهای خارجی
به فتوای مراجع تقلید ،اگر فیلمهای خارجی (چه زبان
اصلی و چه دوبله شده) دارای تصاویر مستهجن و مبتذل
یش ��ود ،خرید و فروش و رایت آن
اس���ت و باعث انحراف م 
3
حرام است.
محصوالت مشترک
س :آی ��ا در حكم تكثی ��ر (و رایت) نرم افزار ی ��ا فیلم و ...
بین تولید داخل و خارج تفاوتی وجود دارد؟
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی ،آی���ت اهلل مکارم،
.1393/8/11
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل م���کارم1393/8/14 ،؛ آیت اهلل نوری
همدانی.1393/8/17 ،
 .3با استفاده از سایت آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی.
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ج :رای ��ت کردن فق ��ط با اجازه صاحب اصل ��ی اثر جایز
اس���ت مگر این که صاحب آن از کفار حربی 1باش ��د که در
2
این صورت اشکال ندارد.
س :آیا روزی درآوردن با نرم افزار ویندوز یا ورد که متعلق
به کشورهای خارجی است اشکال دارد؟
ج :اس ��تفاده از آنچ ��ه مر ب ��وط ب ��ه کف ��ار حر ب ��ی 3اس���ت
4
اشکالی ندارد.
کپی فیلم و صوت روی کامپیوتر
س :ویدئ ��و كلوپه ��ا برنامههاى خ ��ود را در مدت زمان
محدودى كرایه میدهند ،آیا جایز است برنامه كرای ه اى را بر
روى حافظهاى كامپیوتر كپى و بعد از پس دادن سىدى ،از
آن برنامهى كپىشده در خارج از محدودۀ زمانى بهره برد؟
 .1كفارى كه در س���تیز و جنگ با اس�ل�ام هس���تند و به هیچ معاهده و قراردادى
با مس���لمانان تن نمىدهند .در صورتى كه به س���تیز خود با مس���لمانان ادامه
دهند و تس���لیم نش���وند ،با آن���ان جنگ مىش���ود(.مجله فق���ه اهل بیت :
(فارسى) ،ج ،45ص )208
 .2آی���ت اهلل وحی���د خراس���انیwww. wahidkhorasani.com :؛ اس���تفتاءات
جدی���د ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،3ص ،555س1550؛ أجوب���ة االس���تفتاءات،
خامنه ای ،ص ،298س.1342
 .3مانند امریکا ،انگلیس ،فرانس���ه ،اسرائیل و( ....استفتاءات جدید ،مكارم،
ج ،3ص ،555س)1550
 .4آی���ت اهلل م���کارم؛  ،www. makarem.irبا کمی تغییر؛ با اس���تفاده از آیت اهلل
وحید خراس���انیwww. wahidkhorasani.com :؛ أجوبة االستفتاءات ،آیت
اهلل خامنه ای ،ص ،298س.1342

تیار یپک

ج :اگر معلوم اس ��ت كه ای ��ن كار مورد رضایت صاحب
1
اصلى فیلم نیست ،جایز نمىباشد.
در پای ��ان ای ��ن فص ��ل ی ��ادآوری ای ��ن نکته الزم اس ��ت؛
همانگونه که دوس ��ت داریم ب ��ه مالکیت و حقوق ما تجاوز
نش���ود به مالکیت دیگران تج ��اوز نکنیم و از آثار و تألیفات
دیگران بدون اجازۀ آنها اس ��تفاده نکنیم .باید س ��عی ش ��ود
فرهن���گ احترام گذاش ��تن به حق ��وق دیگ ��ران را در جامعه
مستحکم کنیم.
امیرالمومنی ��ن عل ��ی( )7ب ��ه فرزندش امام حس ��ن7
فرمودند:
«پس ��رم! نفس خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده،
بناب���ر این آنچ ��ه براى خود دوس ��ت دارى ب ��راى دیگران هم
دوس���ت بدار ،و هر چه براى خ ��ود نمىخواهى براى دیگران
هم مخواه ،به كس ��ى ستم مكن چنانكه دوست دارى به تو
س���تم نش ��ود ،و نیكى كن چنانكه عالق ��ه دارى به تو نیكى
2
شود».

 .1استفتاءات ،آیت اهلل بهجت ،ج ،3ص ،226س.4106
َ َُ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ً
���ن َغ ْیر َك َف َأ ْحب ْب ل َغ ْیر َك َما ُت ِح ّبُ
انا ِف َ
یما َب ْی َن َك َو َب ْی َ
 .2یا بن ّی اجعل نفس���ك ِمیز
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ لاَ َ ْ ْ َ َ لاَ ُ ِ ُّ َ ْ ُِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ََ
ْ
ِل َنف ِس َ���ك و اكره له ما تكره لها و تظ ِلم كما ت ِحب أن تظلم و أح ِس���ن كما
َ
َ
ُت ِح ُّب أ ْن ُی ْح َس َ
���ن ِإل ْیك (نهج البالغ���ة ،صبحی صالح ،نامه  ،31ص 397؛
ترجمه انصاریان ،ص .)269
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فصل دوم:

باز یهای رایانه ای
یکی از نیازهای انسان ،بازی و سرگرمی سالم است که
ً
ادیان الهی مخصوصا اسالم آن را تأیید کرده و راهکارهایی
را ب���رای آن بیان کردهان ��د .طراحان و س ��ازندگان باز یها با
توجه به این نیاز بش ��ر ،در صدد برآمدند که ش ��کل باز یها
را تغیی���ر داده و بازیهای رایان� �های را طراحی کنند (گرچه با
اهداف خاصی هستند)
باز یه ��ای رایان� �های در بی ��ن جوام ��ع بش ��ری در ح ��ال
گس���ترش اس ��ت و روز به روز جایگاه بهتری در بین کاربران
پی���دا میکند .این بازیه ��ا هم دارای ن ��کات مثبت و مفید
هس���تند و هم ن ��کات و جنبههای منفی و مخ ��رب در آنها
وجود دارد .اگر این بازیها بدون توجه به آس ��یبها و خطرات
مورد اس ��تفاده قرار بگیرند منجر به بروز مش ��کالتی میشود
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که در بعض از موارد قابل جبران نیست.
نگارن ��ده در ای ��ن فص ��ل در ص ��دد بی ��ان نکات ��ی درباره
ً
باز یه ��ای رایانهای اس ��ت که غالبا م ��ورد غفلت والدین و
کاربران قرار میگیرد.
ً
در کش ��ور م ��ا کار ب ��ران بازیه ��ای رایان� �های ح ��دودا 20
میلی ��ون نفر هس ��تند که روزی دو س ��اعت پای ای ��ن بازیها
وق���ت میگذارند 1.این آمار ما را متوجه میکند که بازیهای
رایان� �های در ایران جایگاه خاصی پیدا کرده اس ��ت؛ لذا به
اختصار 2برخی از اهداف ،آس ��یبها و احکام این موضوع
مطرح میشود.

اهداف باز یهای رایانه ای
خیل ��ی از اف ��راد فکر میکنن ��د باز یه ��ای رایانهای فقط
ب���رای س ��رگرمی س ��اخته میش ��وند و س ��ازندگان آن هی���چ
انگی ��زه و ه ��دف دیگری ندارن ��د؛ در حالیکه بر اس ��اس نظر
کارشناسان ،این باز یها غیر از سرگرم کردن ،اهداف پنهان
دیگری نیز دارند که ما از آن غافل هس ��تیم و ناخواس ��ته در
مس���یر مقاصد آنها حرکت کرده و خیل ��ی از باورها و عقائد
آنها را میپذیریم.
 .1مینایی (رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانهای) ،1393/11/4 ،خبر .20:30
 .2نگارن���ده قص���د دارد درب���اره باز یهای رایان���های به صورت مفص���ل و علمی
کتابی را به رشته نگارش در بیاورد .برای اطالع بیشتر به آن مراجعه شود.

یا هنایار یاهیزاب

آژانس پروژههای تحقیقاتی پیش ��رفته جاسوسی آمریکا
( )Iarpaک ��ه یک ��ی از قوی تر ی ��ن بازوهای اج ��را کننده طرح
کنت���رل ذهن موس ��وم به پروژه «مونارش» اس ��ت اخیرا تحت
عنوان پ ��روژه «س ��یریوس» ،برای کاهش خطاه ��ای تحلیل
و ح���ل مش ��کالت اطالعاتی خ ��ود ،اقدام به س ��اخت بازی
رایان���های ب ��ا اه ��داف واقع ��ی میکن ��د .ای ��ن آژانس ب ��ا این
عن���وان که «ب ��دون باز یه ��ای رایانهای م ��ا نابودی ��م» اعالم
ّ
ک���رد :باز یهای ج ��دی (که برای اهداف آموزش ��ی ،درمانی
و ی���ا دیگر اه ��داف واقعی «کنترل فکر» س ��اخته ش ��دهاند)
میتوانند برای بیان و کاهش جهت گیریهای ش ��ناختی،
1
ساز و کاری مناسب ارائه دهند.
بعضی از اهدافی كه س ��ازندگان باز ىهاى رایانهاى در
جنگ نرم دنبال میکنند ،عبارتند از:
 .1تخریب چهره مقدس اسالم
در بس ��یاری از باز یه ��ای رایان ��ه ای ،ه ��دف اصل ��ی
ً
طراحان و س ��ازندگان این اس ��ت که ادیان الهی مخصوصا
اس�ل�ام را نزد کاربران ،با چهرهای تنف ��ر آمیز معرفی و کاربر را
نس���بت به آن بدبین کنند .در مقابل ،س ��بک زندگی غربی
را خیل���ی زیرکان ��ه و هوش ��مندانه در ذه ��ن مخاط ��ب القاء
میکنند.
 ،www. islammovie.ir .1مقاله «فراماسونری در صنعت بازی ها»
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ً
در این بازی ها ،از نمادها و تصاویر اسالمی مخصوصا
نمادهای مذهب ش ��یعه زیاد اس ��تفاده میش ��ود .طراحان
ای���ن بازیه ��ا با ظراف ��ت و زیرکی زیاد این تصاو ی ��ر را در ال به
1
الی بازی قرار میدهند.
 .2القاء ناجی بودن آمریکا
در برخ ��ی از باز یه ��ا ،مس ��لمانان تروریس ��م معرف���ی
یش ��وند ولی شخصی که مش ��کالت جوامع بشری را حل
م 
ً
میکن ��د از کش ��ورهای انگلیس ��ی ز ب ��ان مخصوص ��ا آمریکا
معرفی میشود.
در ای ��ن گونه باز یها معموال کش���ورهایی ک ��ه همفکر و
همس ��وی با آمریکا نیس ��تند ،تروریس ��م و محوریت شرارات
معرف ��ی میش ��وند ول ��ی آمریکایی را ب���ه عنوان ناج ��ی القاء
2
میکنند.
 .3ترویج سبک زندگی غربی
برخ ��ی از بازیه ��ای رایانهای ب ��ا عنوان «س ��بک زندگی»
معرف ��ی میش ��وند .در ای ��ن باز یها ،س ��ازندگان ب ��ا ظرافت
 .1بازی یا مهدی «جهنم خلیج فارس؛
»»Persian gulf inferno»، «Assassin's Creed
«شاهزاده ایران؛ .»Prince of Persia
 .2ب���ازی رزیدن���ت اوی���لResident Evil5 :؛ بتم���نBatman :؛ م���رد عنکبوت���ی:
Spider-Man؛ بیس���ت و چهارTHE GAME24 :؛ جیم���ز باندJames Bond :
.007

یا هنایار یاهیزاب

کام���ل س ��بک زندگی غر ب ��ی را ترو ی ��ج و آن را برای بش ��ریت
زندگی ایده آل معرفی میکنند.
یه ��ای س ��بک زندگی ،فرهنگ مص ��رف گرایی،
در باز 
آزادیهای جنس ��ی ،روابط خ ��ارج از اخ�ل�اق و  ...را ترویج
میکنند .کاربر بعد از مدتی ناخواسته آنها را پذیرفته و آن را
1
در زندگی شخصی خود اجرا میکند.
 .4تحریک شهوات و مسائل جنسی
یک���ی از اهداف مه ��م در باز یهای رایان� �های غربی ،به
ابتذال کشیدن جوامع بشری است .در این باز یها مسائل
ش���هوانی و جنس ��ی به همراه تصاویر مبتذل و مستهجن به
یش ��وند و کاربران را به س ��وی انحرافات
نمایش گذاش ��ته م 
اخالقی میکشانند.
در غال ��ب باز یه ��ای رایانهای غربی ،از ش ��خصیتهای
زنان���ه اس ��تفاده میکنند که متأس ��فانه پوش ��ش نامناس ��بی
دارند و قوای جنس ��ی کاربران را تحریک میکند .ادامه این
باز یها باعث بلوغ زودرس شده و مشکالت فراوانی را برای
کاربران ایجاد میکند که اگر والدین دقت نداش ��ته باش ��ند
ممکن است به گناه جنسی آلود شوند.
 .1ب���ه عن���وان نمونه میت���وان بازی «س���یمز؛  »simsرا ن���ام برد که تمام ارزش���های
اخالقی و انس���انی را زیر پا گذاش���ته و کاربر را به انحط���اط اخالقی و انحراف
جنسی میکشاند.
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باز یهای نامناسب
در این قس ��مت برخی از باز یهای رایانهای نامناسب
را ذک ��ر میکنیم ت ��ا والدین محترم این گون ��ه باز یها را برای
فرزندانشان خریداری نکنند.

1

کانتر
در ای ��ن ب ��ازی ش ��ما ب ��رای مب ��ارزه ب ��ا تروریس ��م باید به
ّ
کش���ورهای مختلفی بروید .مکانه ��ای درگیری ،منقش به
نقوش اس�ل�امی هس ��تند و تروریس� �تها با چهره مسلمانان
ّ
به نمایش درآمده اس ��ت .محل وقوع ماجرا مانند بس ��یاری
دیگ ��ر از بازیها ،خاورمیانه و کش ��ورهای عربی ـ اس�ل�امی
ّ
منطقه اس ��ت و شما نمادها و نش ��انههایی دال بر مسلمان
بودن تروریس� �تها میبینید؛ س ��اختمانهایی با معماری
ً
عربی اس�ل�امی ،مساجد ،منارهها و گنبدها و نهایتا افرادی
که میبایس ��ت با آنان مبارزه کرد ،دارای محاسن و پیشانی
بند قرمز هس ��تند .حتی تصاویری که پس از کش ��ته ش���دن
یش ��ود تداع ��ی کننده همان تصاویری
آنان نمایش داده م 
2

 ،www.tebyan.net .1مقاله «اسامی  26بازی رایانهای نامناسب».
 .2ای���ن بازی یکی از پرطرفدار ترین باز یهای دنیاس���ت که نس���خة رایانهای آن
ّ
ّ
محبوبیت این بازی هیجانی به حدی اس���ت که سازمان
نیز موجود اس���ت.
« »WCG: World Cyber Gamesک���ه ب���ه برگ���زاری مس���ابقات باز یه���ای
کامپیوت���ری در دنی���ا میپ���ردازد آن را در رأس باز یهای خود قرار داده اس���ت.
( ،www. old.mouood.orgماهنامه موعود ،ش .)87
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است که ما از لحظة شهادت رزمندگان دیدهایم .جالبتر
ّ
اینکه شما میتوانید به عنوان پلیس ضد ترور از کشورهای
مختلفی ،از جمله رژیم صهیونیس ��تی وارد عمل شوید .در
تمام باز یهایی که مسلمانان را تروریست نشان میدهند،
نوک پیکان به سمت ایران نشانه رفته است {یعنی ،ایران}
1
یا تروریست و یا حامی تروریست جهانی معرفی میشود.
سیمز ()sims
در این بازی 2ش ��ما ابت ��دا باید جنس ،ن ��ژاد ،رنگ و ...
را انتخ���اب ک ��رده و پ ��س از انتخ ��اب عالی ��ق خود ب ��ازی را
میتوانید در شهر خیالی ( )simsآغاز نمایید.
ای���ن بازی که ب ��ا هدف ترویج زندگی ب ��ر مبنای اقتصاد
سرمایهداری س ��اخته شده است عقاید فرهنگ کشورهای
جهان س ��وم بخصوص مس ��لمانان را نش���انه رفته است .در
این بازی شخص ابتدا باید برای خود شغلی را پیدا کرده و
 ،www. old.mouood.org .1ماهنامه موعود ،ش .87
« .2سیمز» محصول شرکت ( )Electronic Artsاست .این شرکت یکی از چند
ش���رکت برتر ناش���ر بازی در دنیاست .اهمیت بازی س���یمز تا حدی است که
این ش���رکت یکی از چند استودیوی بازی سازی خود (استودیوی سیمز واقع
در ایالت کالیفرنیا) را به طور کامل به س���اخت بازی س���یمز اختصاص داده
اس���ت .مجموعه بازی س���یمز تا سال ( 2011م) با فروش  150میلیون نسخه در
جهان ،پرفروش���ترین ب���ازی در تاریخ بازیه���ای رایانهای ش���د .همچنین این
بازی  5بار در رکوردهای گینس به ثبت رسیده استwww.cyberpolice.( .
 ،irمقاله «سیمز در مقابل بنیان خانواده»)
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کس���ب درآمدی داشته باشد .س ��پس با توجه به درآمد خود
خانه و لوازم مورد نیاز زندگی خود را تهیه نماید.
در مراحل بعدی بازی شما باید با جنس مخالف خود
ارتباط دوستی برقرار نموده که پس از این ارتباط باید رابطه
جنسی با دوست خود داشته باشید .اما سازنده بازی تنها
ب���ه این گون ��ه رابطه اکتفا نک ��رده و پ ��س از گذراندن مراحل
بازی از ش ��ما میخواهد که با چندین جنس مخالف خود
رابطه جنسی برقرار نمایید.
در ای ��ن ب ��ازی س ��ازندگان آن میخواهن ��د لذته���ای
زودگ ��ذر و مادی را یکی پس از دیگ ��ری در مراحل مختلف
ب���ازی ب ��ه بازیکن معرف ��ی نماین ��د .پس از س ��اعتها بازی
و گذران ��دن مراحل بازی ،ش ��خص میتواند ب ��ه هم جنس
گرای���ی روی آورده و با هم جنس خود ارتباط جنس ��ی برقرار
کند.
س ��ازندگان ای ��ن ب ��ازی میخواهن���د به بازیک ��ن بگویند
ته ��ای (م ��ادی) موج ��ود در دنی���ا
ک���ه یک ��ی از بهتر ی ��ن لذ 
همجنسگرای ��ی میباش ��د .در ای ��ن ب ��ازی ان ��واع رواب ��ط به
س���بک غربی ش ��کل میگیرد که بر خالف عقاید و فرهنگ
کش���ور اس�ل�امی ما میباش ��د و روابط افسارگس ��یخته غربی
یش ��ود و شخص به راحتی میتواند در دنیای
ترویج داده م 
مجازی که بر اس ��اس معیارهای غربی ساخته شده است،
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زندگی کند.
یکی از این اهداف مش ��روعیت همجنسگرایی است.
این مش���روعیت به نحوی اس ��ت ک ��ه دو همجنس عالوه بر
این ک���ه میتوانند ب ��ا هم ارتباط داش ��ته و همخانه ش ��وند،
قادرن���د به طور رس ��می با ه ��م ازدواج کنند که مش ��روعیت
بخش���یدن ب ��ه همجنسگرایی ب ��ه دلیل طبیع ��ی نمایاندن
همجنسگرایی ،دری به س ��وی انحرافهای جنسی دیگر
یت ��ر ش ��دن آن در جامع ��ه اس ��ت و موج ��ب از ه ��م
و عموم 
پاش���یدگی هر چه بیشتر نظام خانوادۀ سنتی و شکلگیری
هر چه بیشتر خانوادههای همجنس خواهد شد.
در این بازی ،هیچ نوع عبادتگاهی در س ��طح شهر و نیز
هیچگون ��ه عملی مبنی بر انجام عبادت و دعا وجود ندارد،
بلک���ه موضوعاتی که دین به آن اهتمام دارد همچون مرگ،
روح و زندگ ��ی پس از مرگ در بازی به ش ��وخی گرفته ش ��ده
و جنب���ۀ دنیوی پی ��دا کردهاند .به عنوان مثال در ش ��رایطی
خاص شخصیت مجازی میتواند به صورت روح ،سهلتر
از قبل به زندگی خود در فضای سیمز ادامه دهد و یا فرشتۀ
م���رگ میتواند در ش ��رایطی خ ��اص با ش ��خصیت مجازی
ارتباط جنسی داشته باشد و پدر شود.
سازندگان بازی برای ش ��خصیت اصلی نقش و هدفی
را از قب���ل طراح ��ی نمودهاند و بازیکن ب ��دون آ گاهی از این
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اهداف در قالب این نقشها بازی را شروع میکند .هدف،
تنها آخر کار و اخر بازی نیست؛ بلکه هدف در حین بازی
یش ��ود و خشونت ،ترس ،وحشت ،مسائل
به بازیکن القا م 
جنس ��ی و هرزگ ��ی در زمان بازی بر ناخودآ گاه انس ��ان که به
ش���دت فعال اس ��ت ،تأثیر مس ��تقیم میگ ��ذارد و بازیکن را
به طرف مطلوب س ��ازندگان غربی س���وق میدهد .به گفته
روانشناس ��ان در این باز یها خش ��ونت و مس ��ائل جنس���ی
از قال ��ب فردی خارج ش ��ده ،تبدیل به ی ��ک هنجار گروهی
میش ��ود و در ذهن بازیکنان آهس ��ته آهس ��ته به یک خورده
یش ��ود و چون این نگاه با نگاه اجتماعی
فرهنگ تبدیل م 
واقع ��ی در تع ��ارض میباش ��د ،ف ��رد دچ ��ار اصط ��کا کات
1
فرهنگی اجتماعی میشود.

توهین به مقدسات در بازی ها
دش ��منان اس�ل�ام و ایران برای اینکه چهره نورانی اسالم
و ای���ران را در ذه ��ن کار ب ��ران باز یه ��ای رایان� �های خ���راب
کنن���د ،به ص ��ورت ظریف و هوش ��مندانهای به مقدس���ات
ً
دینی مس ��لمانان توهی ��ن میکنند که کار ب ��ران غالبا از آنها
آ گاه نیس ��تند ولی به صورت ناخ ��ودآ گاه در ذهن آنها نقش
میبن ��دد و تأثیرات منفی خ ��ودش را در روح و روان افراد به
 ،www.cyberpolice.ir .1مقاله «سیمز در مقابل بنیان خانواده».
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جای میگذارد.
در اینج ��ا ب ��ه اختص ��ار به برخ ��ی از توهینهای ��ی که در
باز یهای رایانهای وجود دارد اشاره میشود:
1
جس ��م داش ��تن خدای متعال و ناتوانی او در اداره امور،
ه���م درجه بودن ش ��یطان ب ��ا فرشتگان2،مس ��خره کردن
بهش���ت و جهن ��م 3،بیاحترام ��ی ب ��ه مکانه ��ای مق ��دس و
 .1یک���ی از مواردی که در برخی از باز یهای رایانهای به ش���دت مورد هجوم قرار
میگی���رد ،موض���وع خداون���د و نات���وان نش���ان دادن اوس���ت .در چندین بازی
مختلف ،خداوند به ش���کلی مادی توصیف ش���ده ،عاری از خطا نیس���ت و
حتی توان الزم برای رس���یدگی ب���ه امور بندگان خود را ن���دارد! به عنوان نمونه
میت���وان ب���ه باز یه���ای « »Black & Whiteو «El Shaddai: Ascension of
 »the Metatronاش���اره نم���ود ،www.vgpostmortem.blogfa.com( .مقال���ه
«توهینهایی که دیده نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
 .2بازی « :»El Shaddai: Ascension of the Metatronفرشتگان سقوط کرده در
زمین فساد به پا کرده اند و با ایجاد الیهای از غبار ،مانع کنترل خداوند بر بشر
ش���ده اند .خداوند هم برای تنبیه آنها با مش���اوره ش���یطان ( -Lucifelوجود
 Elدر انتهای این نام به دلیل قرار دادن ش���یطان در زمره فرش���تگان است .به
همین دلیل هم برای او نامی همانند فرش���تگان مقرب انتخاب شده است.
مانن���د Michael، Gabriel :و ،)...ادریس نبی (که به ایناک « »Enochمعروف
اس���ت) را راهی مأموریتی مینماید تا فرشتگان خاطی را برای تنبیه به عرش
بازگرداند .در این میان ،شیطان لحظه به لحظه مأموریت ادریس را از طریق
تلف���ن همراه! به خداوند گ���زارش میدهد و او را در جریان وقایع قرار میدهد.
( ،www.vgpostmortem.blogfa.comمقاله «توهینهایی که دیده نش���دند
و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
 .3در ب���ازی « »Dante›s Infernoکه برداش���تی از کتاب کف���ر آمیز دانته آلیگیری
اس���ت ،شخصیت دانته برای نجات روح معشوقه اش سفری به دوزخ ،برزخ
و بهش���ت آغاز میکن���د و در این راه با موجودات جهنمی درگیر میش���ود .در
ای���ن ب���ازی جهنم مکانی مادی توصیف میش���ود و بازیکن با ق���رار گرفتن در
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متبرک ،1بی احترامی به قرآن 2و اهل بیت( 3):و تروریسم
نقش دانته باید با موجودات شرور جهنم که قصد نگهداری او در این مکان
را دارند ،درگیر شود و پس از نابودی آن ها!! راه خود را به سمت بهشت هموار
کند.
 .1در یک���ی از مراحل بازی پ���ر طرفدار پرندگان خش���مگین (انگری بردزAngry :
 ،)Birdsبازیک���ن باید به خوکهایی که درون مس���جد پن���اه گرفته اند ،حمله
کن���د و آنه���ا را ناب���ود س���ازد! ،www.vgpostmortem.blogfa.com( .مقال���ه
«توهینهایی که دیده نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
به گزارش «ش���یعه نیوز» ،به تازگی یک بازی رایانهای با عنوان «ش���یطان ساکن»
توس���ط طراحان ژاپنی منتشر شده است .از ویژگیهای بارز این بازی توهین
به دین اس�ل�ام و به ویژه قرآن ،کعبه و مس���جد نبوی است .در این بازی برای
صعود به مرحله باالتر باید نس���خههای شریف قرآن بر زمین انداخته شود ،به
س���وی آن تیراندازی گردد و س���پس کاربر باید بر روی این نس���خهها پا بگذارد
و از روی آن عب���ور کن���د ،www. SHIA-NEWS.COM( .مقال���ه «توهی���ن به
مقدسات مسلم اسالم در یک بازی رایانهای ژاپنی»)
 .2در اولی���ن نس���خه ب���ازی « ،»LittleBigPlanetدر یک���ی از مراح���ل آن ،تومان���ی
خوانن���ده آفریقای���ی ع���رب زب���ان ،ب���ا آهنگ و
دیابات���ه ()Toumani Diabate
موسیقی آیه ( )57سوره عنکبوت ُ«ك ُّل َن ْفس َذائ َق ُة ْال َم ْوت ُث َّم إ َل ْی َنا ُت ْر َج ُع َ
ون؛ هر
ٍ ِ
ِ ِ
انسانی مرگ را میچشد ،سپس شما را بسوی ما باز میگردانند»را میخواند.
این در حالی است که خواندن آیات قرآن با ساز و به صورت آهنگین ،حرام
و گناه است ،www.vgpostmortem.blogfa.com(.مقاله «توهینهایی که
دیده نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
 .3بازی «شاهزاده ایران؛  :»Prince of Persiaنام دو جن که شاهزاده را راهنمایی
و ی���اری میکنن���د «زهرا و راضییه» اس���ت ک���ه از القاب حض���رت زهرا ()3
میباش���د .نکته قابل توجه این اس���ت که چهره «زهرا» در این بازی درخشان
اس���ت ک���ه متناس���ب با ترجم���ه لغ���وی زهرا ک���ه به معنای درخش���ان اس���ت
میباش���د ،www.vgpostmortem.blogfa.com( .مقال���ه «توهینهای���ی که
دیده نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»).
در بازی « »Assassin’s Creedاز نام مبارک علی ( )7به مراتب اس���تفاده شده
ٌ
«عل���ی بابها» که قس���متی از حدیث مع���روف «انا مدینه
اس���ت؛ حتی جمله
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ً
و خشن نشان دادن مسلمانان مخصوصا شیعیان 1و . ...

ضرر باز یهای رایانه ای
 .1مشکالت جسمانی
چش ��مان فرد ب ��ه دلی ��ل خیره ش ��دن مداوم ب ��ه صفحه
نمایش رایانه به ش ��دت تحت فشار نور قرار میگیرد و دچار
ع���وارض میگردد .نوجوانان چنان غرق بازی میش ��وند كه
توج���ه نمی كنند تا چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی برخود
فش���ار میآورن ��د .كودك در ی ��ك وضعیت ثابت تا س ��اعتها
مینشیند ،ستون فقرات و استخوان بندی او دچار مشكل
میش���ود .همچنین احساس سوزش و سفت شدن گردن،
ً
كتفه���ا و مچ دس ��ت از دیگر ع ��وارض كار نس ��بتا ثابت و
العل���م و علی بابها» اس���ت در مراح���ل مختلف برخی از باز یها آورده ش���ده
اس���ت ،www.vgpostmortem.blogfa.com( .مقاله «توهینهایی که دیده
نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
 .1مانند بازی های:
ال���ف :Resident Evil :ک���ه درب ات���اق ش���کنجه ،ش���بیه درب مس���جد النب���ی
( )6میباش���د یا در اتاق یکی از روس���ای تروریس���م چند جلد قرآن وجود
دارد که نشان میدهد تروریستها مسلمان هستند.
ب :Counter Strike :تروریستها شبیه مسلمانان نشان داده میشوند.
ج :ب���ازی قلع���ه «جنگهای صلیب���ی؛  »StrongHold Crusaderش���خصی به نام
خلیفه (که دارای عمامه مش���کی اس���ت) کشورش را با خشونت و با استفاده
از ابزار ش���کنجه اداره میکند که نش���ان میدهد مس���لمانان خش���ونت طلب
هس���تند و دارای منط���ق نیس���تند،www.vgpostmortem.blogfa.com( .
مقاله «توهینهایی که دیده نشدند و فریادهایی که در گلو ماسیدند»)
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طوالنی مدت با رایانه اس ��ت .پوست فرد در معرض مداوم
اشعههایی قرار میگیرد كه از صفحه رایانه پخش میشود.
ً
ایج ��اد تهوع و س ��رگیجه خصوص ��ا درك ��ودكان و نوجوانانی
ك���ه زمینه صرع دارند ،از دیگر ع ��وارض باز یها ی رایانهای
1
است.
 .2چاقی

2

 .3بلوغ زودرس
یک ��ی از مهمتر ی ��ن عوام ��ل «بل ��وغ زودرس» تصاوی���ر،
صحنههای جنسی و تحریک کننده میباشد که متأسفانه
یه ��ای رایان� �های دارای چنی ��ن تصاو ی ��ر مس ��تهجن و
باز 
مبتذلی هس ��تند .مداوم ��ت بر این باز یها نیروی جنس���ی
اف���راد را تحر ی ��ک میکن ��د ک ��ه در نتیج ��ه ،ش ��خص قبل از
س���ن الزم ،به بلوغ جنسی میرس ��د که ممکن است باعث
انحرافات اخالقی و جنسی شود.
3

 .4متزلزل شدن روابط خانواده
پیشرفت تکنولوژی س ��بب دور شدن اعضای خانواده
از یکدیگر میش ��ود .به طوری که هر یک از افراد خانواده به
 ،www.tebyan.net .1مقاله «اثر باز یهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان»
 .2رجوع شود به «بخش اول ،فصل سوم».
 .3ظاه���ر ش���دن عالئ���م بلوغاز نظ���ر فیزیك���ی و هورمون���ی در دختران قب���ل از 8
س���الگی و در پسران قبل از  9س���الگی،بلوغ زودرس نامیده میشودwww.( .
 ،jahannews.comمقاله «بلوغ زود رس چیست»).
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خاطر مش ��غول بودن به تماش ��ای تلویزیون ی ��ا درگیر بودن با
رایانه و اینترن ��ت و باز یهای رایانهای ،کمتر وقت میکنند
ب���ا یکدیگر بنش ��ینند و صحب ��ت کنند در نتیج ��ه منجر به
سرد شدن روابط بین والدین و فرزندان میشود ،به گونهای
1
که آنان کمتر حوصله یکدیگر را دارند.
 .5منزوی شدن
كودكانی كه به طور مداوم با این باز یها درگیرند درونگرا
میشوند ،در جامعه ،منزوی و در برقراری ارتباط اجتماعی
با دیگران ناتوان میگردند .روحیه انزوا طلبی باعث میشود
كه كودك از گروه همساالن جدا شود كه سرآغازی برای بروز
ناهنجار یهای دیگر است.
م���ادری میگوید :فرزن ��دم به باز یهای رایان� �های معتاد
ش���ده است .او هر روز خود را به صفحه تلویزیون میرساند
و از دنیای بیرون به كلی بی خبراس ��ت ،حتی متوجه رفت
و آمد میهمانان نمی شود .و همیشه بعد از دست كشیدن
2
از این برنامه با سر درد و كسالت مواجه میشود.
 .6خشونت طلبی

مهمترین مش ��خصه باز یهای رایانهای حالت جنگی
 ،iribtv.ir.www. ejtema.ch1 .1مقال���ه «تأثی���رات منف���ی اعتی���اد به باز یهای
رایانه ای».
 ،www.tebyan.net .2مقاله «اثر باز یهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان».
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اكث���ر آنهاس ��ت و این ك ��ه فرد باید برای رس ��یدن ب ��ه مرحله
بع���دی ب ��ازی ب ��ا نیروه ��ای ب ��ه اصط�ل�اح دش ��من بجنگد،
اس���تمرار چنین باز یهایی كودك را پرخاش ��گر و ستیزه جو
بار میآورد.
«خش ��ونت» مهمترین محركهای اس ��ت ك ��ه در طراحی
جدیدترین و جذابترین باز یهای كامپیوتری به حد افراط
از آن اس ��تفاده میش ��ود ،چهرههای معروف هالیوود كه در
فرهنگ ما انس ��انهای ضد ارزش و غیراخالقی هس ��تند ،در
ای���ن باز یها به صورت قهرمانهای شكس ��ت ناپذیر جلوه
1
نمایی میكنند.
مشاهده حوادث خشونت آمیز از تلویزیون (و بازی ها)
س���طح هیجان کودک را نیز باال میب ��رد و در نتیجه موجب
ی اساسی نسبت به
بروز افکار و احساس ��ات پرخاشگرانۀ ب 
اطرافیان خود میش ��ود .تماش ��ای خشونت ممکن است بر
باورها و ارزشهای کودک هم تاثیر گذارد .برای مثال کودک
این باور را پیدا کند که در تعارضات با دیگران ،خش���ونت
روش مناس ��بی ب ��رای ح ��ل ای ��ن اختالف ��ات میباش ��د و به
ذهنیتی میرسد که خشونت را در این تعارضات پذیرفتنی
دانس ��ته و در تعامل با همساالن خود به پرخاشگری دست
 ،www.tebyan.net .1مقاله «اثر باز یهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان».
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میزند.
کارشناس ��ان پلی ��س فت ��ا معتقدن ��د{ :چ ��ون} بیش ��تر
باز یه���ای رایان� �های توس ��ط بیگان ��گان تولی ��د و به سراس���ر
جهان فرس ��تاده میشود ،همواره قش ��ر جوان و نوجوان را به
س���مت خشونت موجود در باز یها سوق داده كه البته این
خش���ونتها ،خ ��ود را در دنی ��ای واقعی نیز نش ��ان میدهد.
تاثیر این باز یها تا جایی اس ��ت كه قاتل نروژی که با عمل
خیانتآمی ��ز خود دس ��ت به قتل ع ��ام در این كش ��ور زد ،از
2
همین باز یهای خشن رایانهای الگو گرفته بود.
بن���ا ب ��ه اع�ل�ام رس ��انههای آمریکای ��ی ،جوان 3بیس ��ت
سالهای که بیست و شش نفر را در مدرسه ابتدایی سندی
هوک نیوتاون به رگبار بس ��ت ،غالبا ب ��ه باز یهای رایانهای
4
خشن میپرداخت.
ُ
 .7افت تحصیلی
ب���ه دلیل جذابیت باالیی كه ای ��ن باز یها دارد ،بچهها
وق���ت و انرژی ز ی ��ادی را صرف بازی ب ��ا آن میكنند ،حتی
1

 ،www.gerdab.ir .1مقاله «نگرشی تحلیلی بر تأثیرات متقابل رسانه و پیام.»2
 ،www. Cyber Police.ir .2مقاله «قاتل نروژی از باز یهای رایانهای الگو گرفته
بود».
 .3آدام النزا.
 ،www.gerdab.ir .4مقاله «رابطه باز یهای پرخش���ونت رایانهای و کشتارهای
آمریکا»
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بعض ��ی از ك ��ودكان صب ��ح ،زودت ��ر از وق ��ت معم ��ول بی���دار
یش ��وند ت ��ا قبل از مدرس ��ه كمی بازی كنن ��د و وقتهای
م 
تلف شده را هم بدین صورت جبران میكنند.
یكی از والدین میگوید :در س ��ال گذشته پسرم بهترین
نم���رات را داش ��ت ام ��ا از وقتی ك ��ه برایش رایان ��ه خریدهایم
روزی  2الی  3ساعت وقت خود را صرف بازی میكند و از
1
لحاظ تحصیلی افت پیدا كرده است.

توصیههایی درباره باز یهای رایانه ای
 .1ا گ ��ر در عن ��وان و عکسهای روی بس ��تهبندی بازی
موارد خش ��ونت و موضوعات جنس ��ی وج ��ود دارد ،میتوان
انتظار داش ��ت که چنین مواردی در ب ��ازی وجود دارد ،پس
ً
2
جدا از خرید این گونه باز یها خودداری کنیم.
 .2قب ��ل از خرید بازی ب ��رای فرزندتان در صورت امکان
آن را بگون� �های تهی ��ه کنید و به طور خصوصی به تماش���ای
ً
آن بپردازید تا بتوانید ش ��خصا نس ��بت به خرید آن تصمیم
3
درستی بگیرید.
 .3زمان بازی رایانهای را محدود کنید( .توصیه میشود

 ،www.tebyan.net .1مقاله «اثر باز یهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان».
 ،www. ircg.ir .2مقاله «نقش نظارتی والدین بر باز یهای رایانه ای».
 .3همان.
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بیش از یک ساعت در روز نباشد).
 .4الزم اس ��ت والدی ��ن به همان ان ��دازه که در خصوص
(تماش���ای) تلویزیون آ گاهی و هش ��دار میدهن ��د ،در مورد
2
باز یهای ویدئویی نیز این هشدار را اعمال نمایند.
 .5ا گ ��ر چنانچ ��ه ق ��رار اس ��ت از باز یه ��ای كامپیوت ��ری
اس���تفاده كنید ،بهتراس ��ت باز یهای تصو ی ��ری خالق كه
كودكان باید به وس ��یله آنه ��ا ،معماهایی را حل كنند ،بیش
3
از باز یهای دیگر مورد توجه قراردهید.
یه ��ای ایرانی را ب ��ه فرزندانتان معرفی کرده و آنها
 .6باز 
را مطابق و متناسب با سن فرزندتان انتخاب کنید و حتما
4
فرهنگ صحیح استفاده از آن را به آنها گوشزد کنید.
1

قانون باز یهای رایانه ای
طب���ق قانون جرایم رایانه ای ،ف ��روش باز یهای رایانهای
که دارای محتوای مجرمانه 5هس ��تند جرم است و مجازات
6
دارد.
 ،www. ircg.ir .1مقاله «نقش نظارتی والدین بر باز یهای رایانه ای».
 .2همان.
 ،www.tebyan.net .3مقاله «اثر باز یهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان»
 ،www. Cyber Police.ir .4مقال���ه «اس���تفاده زیاد از اینترنت باعث افس���ردگی
میشود».
 .5دارای صحنههای مس���تهجن باش���د یا اعتقادات اس�ل�ام را زیر س���وال ببرد یا
شبهات و افکار انحرافی را در ذهن کاربر ایجاد بکند یا... .
 ،www. internet.ir .6فهرس���ت مصادی���ق محتوای مجرمان���ه ،محتوا مجرمانه
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•سواالت فقهی

س :آی���ا خرید و ف ��روش باز یهای کامپیوت ��ری که دارای
صحنههای مبتذل هستند ،جایز است؟
ج :جای ��ز نیس ��ت ،همچنی ��ن ن ��گاه ک ��ردن ب ��ه چنی���ن
تصاو ی ��ری ح ��رام و از مصادیق اش ��اعه فحش ��اء محس���وب
میش ��ود و الزم اس ��ت به طور ج ��دی از انج ��ام آن اجتناب
1
شود.
س :آیا بازى با آالت قمار مانند پاس ��ور و تخته نرد و ...
از طریق كامپیوتر با خود کامپیوتر جایز است؟
ج :اگر با آالت قمار و ش ��رطبندی (برد و باخت) باشد،
2
حرام است.
س :آیا بازی با آالت قمار مانند پاسور و تخته نرد و  ...از
طریق کامپیوتر با شخص دیگری ،جایز است؟
ج :اگر با آالت قمار و شرط بندی (برد و باخت) باشد،
3
حرام است.
مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل م���کارم1393/3/10 ،؛ آی���ت اهلل
خامنهای ،آیت اهلل صافی گلپایگانی ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/12/10 ،
 .2اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهج���ت ،ج ،4ص  ،554س 6444؛ جام���ع األحكام،
آی���ت اهلل صاف���ى گلپایگان���ی ،ج ،1ص  ،303س 1043؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل
سیستانی ،آیت اهلل شبیری زنجانی ،آیت اهلل مکارم.1393/12/12 ،
 .3أجوبة االس���تفتاءات ،آی���تاهلل خامنهای ،ص ،247س1124؛ اس���تفتاءات،
آی���ت اهلل بهجت ،ج ،4ص  ،554س 6444؛ جام���ع األحكام ،آیت اهلل صافى
گلپایگانی ،ج ،1ص  ،303س 1043؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل
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س :بنده مغازۀ باز یهای رایانهای دارم .بعضی از افراد
با همدیگر ب ��ازی میکنند و طبق قرار خودش ��ان فرد بازنده
هزین���ه بازی را پرداخت مینماید ،گرفتن این پول برای من
اش���کال دارد؟ و اگر این پول دارای اش ��کال است ،مبلغی
را که طی این مدت با جهل به مس ��ئله دریافت کردهام و با
دیگر درآمدها مخلوط شده است ،حکم شرعی آن چگونه
است؟
1
ج :پول گرفتن حرام اس ��ت و بای ��د به مقداری که یقین
دارید به صاحبانش برس ��انید و اگر آنها را نمی شناسید از
ط���رف آنها در راه خدا صدقه دهی ��د و چنان چه نه مقدار
و نه صاحبش معلوم اس ��ت ،با دادن خمس آن اموال پاک
2
میشود.
س :اگر صاحب مغازه باز یهای رایانه ای 3باز یهایی
ً
که در آنها به مقدس ��ات مس ��لمانان (مخصوصا ش ��یعیان)
توهین میش ��ود را در اختیار افراد ق ��رار بدهد ،پول دریافتی
برای آنها حالل است؟
4
جوال :درآمد به دست آمده حالل نیست.
نوری همدانی ،آیت اهلل مکارم.1393/12/12 ،
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آی���ت اهلل ن���وری همدانی،
.93/7/1
 .2آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
 .3گیم نت.
 .4اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آی���ت اهلل ن���وری همدانی،
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یه ��ای رایانهای ک ��ه در آنها
س :آی���ا خرید و ف ��روش باز 
ً
ب���ه مقدس ��ات مس ��لمانان (مخصوص ��ا ش ��یعیان) توهی���ن
میکنند ،جایز است؟
1
ج :جایز نیست.
س :اگر ش ��خصی علم داش ��ته باش ��د ک ��ه در باز یهای
ً
رایان� �های به مقدس ��ات مس ��لمانان (مخصوصا ش ��یعیان)
توهین و بی احترامی میشود ،آیا جایز است در آن باز یها
شرکت کند؟
ج :ب ��ازی ک ��ردن جای ��ز نیس ��ت 2و بای ��د از انتش ��ار آن
ً
خودداری شده و فورا از روی سیستم پاک شوند .به دیگران
هم اطالع رسانی کنید که بازی نکنند و عالوه بر حرام بودن
و گناه ،تأثیرات نامطلوب و مخربی بر افکار و عقائد و روح
3
انسان دارند.
س :آی���ا نگه ��داری باز یه ��ای رایان� �های ک ��ه در آن ب���ه
ً
مقدسات مسلمانان (مخصوصا شیعیان) توهین میشود
در رایانه یا مغازه جایز است؟
.1393/9/3
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی ،آی���ت اهلل مکارم،
1393/8/26؛ استفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/9/3 ،
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی،
.1393/8/28
 .3استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای.1393/8/28 ،
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ج :جایز نیست و باید آنها را از بین برد.
س :آیا افرادی که مش ��غول باز یهای رایانهای که در آن
به مقدسات مس ��لمانان توهین و جس ��ارت میشود را باید
نهی از منکر کنیم یا الزم نیست؟
ج :در صورتی که شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد
2
واجب است که نهی از منکر انجام شود.
1

 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آی���ت اهلل ن���وری همدانی،
.1393/9/1
آی���ت اهلل سیس���تانی« :در صورت���ی ک���ه مصلحت���ی در نگه���داری نباش���د و
احتمال اس���تفاده نامش���روع وجود داش���ته باش���د ،باید از بین برود»(استفتاء،
.)1393/9/2
آیت اهلل ش���بیری زنجانی« :اگر نگهداری مس���تلزم اس���تفاده حرام ی���ا تأیید منکر
نباشد ،اشکال ندارد»(استفتاء.)1393/9/2 ،
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل سیستانی،
آیت اهلل نوری همدانی ،آیت اهلل مکارم.1393/9/8 ،
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فصل سوم:

موسیقی
موس ��یقی از دیرب ��از تاکن ��ون در بین جوامع بش ��ری مورد
توجه بوده اس ��ت1حتی بعضی از اف ��راد به آن عادت کرده و
نمی توانند از آن جدا ش ��وند .یکی از اس ��تفادههای رایانه و
اینترنت ،شنیدن یا دیدن مجالس موسیقی است که دین
اسالم برای آن ،احکام و آداب خاصی را بیان کرده است.
در این جا ،تعریف فقهی و برخی از ضررهای موس ��یقی
به اختصار ارائه میش ��ود تا خوانندگان محترم با ش ��ناخت
ّ
بهت���ری با این مس ��ئله برخورد کنند و از آس ��یبهای جدی
آن در امان بمانند.
ً
 .1موس���یقی برای بس���یاری از گروهها و انجمنها (مخصوصا گروههای انحرافی
مانند ش���یطان پرس���تان و ).. .جزء ضروری و جداناپذیر حس���اب میش���ود و
متأس���فانه بعض���ی از اف���راد فقط به خاطر موس���یقی خاص ای���ن گروهها به آن
ملحق شده و منحرف میشوند.
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تعریف موسیقی حرام
ه ��ر ن ��وع خوانندگى و نوازندگ ��ى كه انس ��ان را از خداوند
متعال و معنویات و فضائل اخالقى دور نموده و به س���مت
ب���ىبند و ب ��ارى ،بیهودگى و گناه و ش ��هوترانى س ��وق دهد
1
لهوى (مضل عن سبیل اهلل) بوده و حرام میباشد.
نکت ��ه مه ��م :گاه ی ��ك «آهن ��گ» هم خ ��ودش غن ��ا و لهو
و باطل اس ��ت و هم محت ��واى آن ،به این ترتیب كه اش���عار
عش ��قى و فس ��اد انگیز را با آهنگ هاى مط ��رب بخوانند ،و
گاه تنه ��ا «آهنگ» ،غنا اس ��ت ،به این ترتیب كه اش ��عار پر
محت ��وى ی ��ا آی ��ات ق ��رآن و دع ��اء و مناج ��ات را ب ��ه آهنگى
بخوانند كه مناسب مجالس ّ
عیاشان و فاسدان است ،در
2
هر دو صورت حرام میباشد (دقت كنید).
آسیبهای موسیقی
در اینجا به بعضی از آثار و آس ��یبهای زیانبار موس���یقی
اشاره میشود:
الف :غفلت از یاد خدا
موس ��یقی به سبب جذابیتی که دارد آن چنان انسان را
به خود مش ��غول میکند که او را از یاد خدای متعال ،غافل
 .1آیت اهلل خامنه ایwww.leader.ir :؛ اس���تفتاءات ،امام خمینى ،ج ،3ص،
 ،603س 107؛ تفسیر نمونه ،آیت اهلل مکارم ،ج ،17ص.23
 .2تفسیر نمونه ،ج ،17ص.23

یقیسوم

و از انجام کارهای مهم باز میدارد.
ب :تشویق به فساد اخالق
بسیارى از افراد تحت تاثیر آهنگ هاى غناء ،راه تقوى و
پرهیزكارى را رها كرده ،و به شهوات و فساد روى میآورند.
مجل���س غن ��ا معم ��وال مركز ان ��واع مفاس ��د اس ��ت و آنچه به
این مفاس ��د دامن مى زند همان غناء اس ��ت .در بعضى از
گزارش هایى كه در روزنامهه ��ای خارجى آمده مى خوانیم
كه در مجلسى كه گروهى از دختران و پسران بودند ،آهنگ
خاص���ى از غن ��اء در آنج ��ا اجرا ش ��د آن چن ��ان هیجانى به
دختران و پسران دست داد كه به یكدیگر حمل ه ور شدند و
1
فجایع زیادى بار آوردند كه قلم از ذكر آن شرم دارد.
ام���ام ص ��ادق  7فرمودند« :غن ��ا روح نف ��اق را در قلب
پرورش میده ��د»«2روح نفاق» همان روح آلودگى به فس ��اد
و كن���ار ه گی ��رى از تقوا و پرهیز كارى اس ��ت .ا گ ��ر در روایات
آمده است «فرش ��تگان در خانهاى كه غنا در آن است وارد
نمىش���وند» 3به خاطر همین آلودگى به فس ��اد اس ��ت ،چرا
كه فرش���تگان پاكند و طالب پاكیند ،و از این محیط هاى
4
آلوده بیزارند.
 .1تفسیر نمونه ،ج ،17ص.25
. 2كافی ،ج ،6ص  ،434ح .23
. 3كافی ،ج ،6ص  ،433ح .15
 .4تفسیر نمونه ،ج ،17ص.25
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ج :آثار زیانبار بر اعصاب
غنا و موس ��یقى ،یك ��ى از عوامل مه ��م تخدیر 1اعصاب
است .به همین دلیل گاهى غنا و آهنگ هاى مخصوصى،
چنان افراد را در نشئه فرو میبرد ،كه حالتى شبیه به مستى
ب���ه آنها دس ��ت میدهد ،البته گاه به این مرحله نمىرس���د
ام���ا در عین حال تخدیر خفیف ایجاد مىكند .و به همین
دلیل بس ��یارى از مفاس ��د مواد مخ ��در در غنا وج ��ود دارد،
2
خواه تخدیر آن خفیف باشد یا شدید.
برای این که بهتر متوجه شویم ،موسیقی چه آسیبهایی
ب���ر جس ��م ،اعص ��اب و روان انس ��ان وارد میکن ��د برخ���ی از
تأثیرات آن بر موس ��یقیدانان ب ��زرگ دنیا را ذکر میکنیم که بر
اثر موسیقی ،عمر کوتاهی داشتند:
« .1روبرت ش ��ومان آلمانی» به س ��بب اش ��تغال بیش از
اندازه به موسیقی گرفتار بیمار یهایی عصبی شد و وضع
مزاج� �یاش مخت ��ل ش ��د و پس از مدت ��ی قدرت تكل ��م را از
دست داد و سرانجام قوه شنوایی او نیز مختل شد و با این
3
وضع فال كتبار در سن  46سالگی درگذشت.
« .2ماریا لیبران» زن خوانندۀ معروفی كه از شنیدن آواز
 .1سست کردن ،بی حس کردن.
 .2تفسیر نمونه ،ج ،17ص.26
 ،www.porseman.org .3مقال���ه «كوتاهی عمر موس���یقی دانان بزرگ» ،با کمی
تغییر.

یقیسوم

او شنوندگان بیهوش میشدند در سن  27سالگی هنگام
خواندن موس ��یقی ناگهان بیهوششد و با سكتۀ قلبی در
1
مقابل چشمان تماشاچیان جان داد.
« .3مور ی ��س راول» از دوران كودك ��ی عالق ��ه ز ی ��ادی ب���ه
موس���یقی داشت در س ��ال (1933م) به اختالالت عصبی
گرفتار شد و س ��رانجام در سال (1937م) با وضع دلخراش
2
از دنیا رفت.
« .4ریش ��ارد واگن ��ر»« ،ش ��وپن»« ،نیچ ��ه»« ،ش ��ومان»،
«یوه���ان»« ،بتهون»« ،مندلس»« ،باخ» و  ...جزو آن دس ��ته
از موس���یقیدانانی هس ��تند كه با عم ��ر كوتاه و بر اث ��ر ابتال به
3
بیمار یهای عصبی ،روانی و  ...از دنیا رفته اند.
پزش ��کان درباره تأثیرات موسیقی بر روح و روان و جسم
میگویند :موس ��یقی باعث خسته ش ��دن اعصاب ،خراب
شدن پوس ��ت ،4س ��ردردهای عصبی ،5زیاد ش ��دن ضربان
8
قلب طفل در رحم ،6سکته قلبی 7و  ...میشود.
 ،www.porseman.org .1مقاله «كوتاهی عمر موسیقی دانان بزرگ»
 .2همان.
 .3همان.
 .4دکتر ولف آدلر پروفسور دانشگاه کلمبیا.
 .5دکتر آرنولد فریدمانی پزشک بیمارستان نیویورک و رئیس کلنیک سردرد.
 .6دکتر ربرت متخصص روانشناسی کودک در انگلیس.
 .7دکتر اوریزن اسوت مارون.
 ،www.tebyan.net .8مقاله «ضرر موسیقی از دید دانشمندان جهان» ،با کمی
تغییر.
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د :یكى از ابزار كار استعمار
اس ��تعمارگران جه ��ان همیش ��ه از بی ��دارى م���ردم،
ً
مخصوصا نس ��ل جوان ،وحشت داشتهاند ،به همین دلیل
بخش ��ى از برنامههاى گسترده آنها براى ادامه استعمار ،فرو
بردن جامعهها در غفلت و بیخبرى و نا آ گاهى و گسترش
انواع س ��رگرمیهاى ناس ��الم اس ��ت .یك ��ى از مهمتر ی ��ن ابزار
استعمار ،توس ��عه غنا و موسیقى است كه آنها براى تخدیر
اف���كار مردم ب ��ر آن اصرار دارن ��د ،و به همین دلیل قس���مت
عمده وقت رادیوهاى جهان را موس ��یقى تش ��كیل مىدهد
و از برنامههاى عمده وس ��ائل ارتباط جمعى همین موضوع
1
است.
•سواالت فقهی

حک���م کلی :خوان ��دن و گ ��وش دادن هر چی ��زی (اعم از
ش���عر ،نثر ،قرآن ،مداحی ،اذان ،س ��رود و  )...به نحو غنایی
(آهنگی که مناسب مجلس لهو و لعب و گناه باشد) حرام
اس���ت (چه شاد باشد چه غمگین) و (چه در شخص تأثیر
2
بگذارد یا نگذارد).
 .1تفسیر نمونه ،ج ،17ص.27
 .2آیت اهلل وحید خراس���انیwww. wahidkhorasani.com :؛ جامع المس���ائل،
آی���ت اهلل فاض���ل؛ ج ،1ص  ،243س 988؛ اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهجت،
ج ،1ص  ،394س 1406؛ أجوبة االستفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص ،247
س1127؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل سیس���تانی ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل

یقیسوم

س :آیا موسیقیهایی که از صدا و سیما پخش میشود
جایز است؟
ج :موس ��یقی مطرب و مناس ��ب با مجل ��س گناه ،حرام
1
است (اگر چه از صدا و سیما پخش شود).
س :ا گ ��ر برای ش ��خصی هیچ نوع آهنگ و موس ��یقیای
تحریک کننده نباش ��د و در او تأثیر منفی نگذارد ،آیا گوش
دادن او جایز است؟
ج :مال ک حرام بودن موس ��یقی این اس ��ت که در غالب
افراد تأثیر منفی داش ��ته باش ��د (خواه این ش ��خص تحریک
2
شود و در او اثر منفی داشته باشد یا نداشته باشد).
س :آی���ا گ ��وش دادن به موس ��یقیهایی که ب ��رای درمان
بعض���ی از بیمار یه ��ا یا آرام ��ش اعصاب میباش ��د ،جایز
است؟
متخصص امین این
ج :اگر احراز ش ��ود كه نظر پزش ��ك
ِ
مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/3/28 ،
 .1اس���تفتاءات ،امام خمین���ى ،ج ،2ص ،13س28؛ اس���تفتاءات جدید ،آیت
اهلل تبری���زى ،ج ،2ص ،212س957؛ اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهج���ت ،ج،4
ص ،522س6322؛ اس���تفتاءات جدی���د ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،2ص،232
س712؛ جام���ع األح���كام ،آیت اهلل صاف���ى گلپایگان���ی ،ج ،1ص  ،297س
.1020
 .2اس���تفتاءات جدی���د ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،3ص ،153 ،س457؛ جام���ع
المس���ائل ،آیت اهلل فاض���ل ،ج ،1ص ،245 ،س996؛ اس���تفتاءات ،آیت اهلل
بهجت ،ج ،4ص  ،523س6325؛ أجوبة االستفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای،
ص  ،248س .1131
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اس���ت ك ��ه بیم ��اری ،فقط ب ��ا اس ��تفاده از موس ��یقى درمان
میش ��ود ،بكارگیرى آن به مقدارى كه معالجه بیمار اقتضا
1
مىكند اشكال ندارد.

 .1اس���تفتاءات جدی���د ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،2ص  ،232س714؛ أجوب���ة
االس���تفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص  ،252س1151؛ جامع األحكام ،آیت
اهلل صافى گلپایگانی ،ج ،1ص ،293 ،س.1004
آیت اهلل بهجت :این کار جایز نیست(استفتاءات ،ج ،4ص  ،521س)6316
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فصل چهارم:

مسائل متفرقه
در این قس ��مت به س ��واالتی اشاره میش ��ود که دانستن
آنه���ا ب���رای کار ب ��ران ام ��ور رایان� �های مفی ��د و مورد اس ��تفاده
میباشد.

فروش رایانه
س :ب ��ا توجه ب ��ه این که کامپیوتر ه ��م کاربردهای حالل
دارد و هم کاربردهای حرام ،کسب و درآمد در زمینه فروش
این محصول چه حکمی دارد ؟
1
ج :جایز است.
 .1آیت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ استفتائات ،آیت اهلل بهجت ،ج،3
ص  ،221س 4086؛ توضیح المس���ائل ،آیت اهلل مکارم ،ص  ،328م 1762؛
با استفاده از توضیح المسائل ،امام خمینى ،ص  ،617م .2752
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رایانه و کودکان و نوجوانان
س :آی ��ا در اختی ��ار ق ��رار دادن کامپیوتر ب ��رای کودکان و
نوجوانان در صورتی که احتمال مفسده توسط سایتهای
غیر اخالقی برود جایز است؟
ج :ت ��ا زمان ��ی که یقین نداش ��ته باش ��ید ک ��ه در راه حرام
استفاده میکنند اشکال ندارد 1ولی اگر یقین داشته باشید
ب���ه انجام گناه کم ��ک میکنید 2یا ترس دارید که به فس���اد
3
کشیده شوند جایز نیست.

بررسی فلش قبل از رایت
س :کسی که میخواهد برای دیگران رایت کند آیا حق
دارد قب ��ل از رای ��ت محتو ی ��ات یک فلش ب ��ر روی (دی وی
دی) آن را بررسی کند تا از محتویات آن اطمینان پیدا کند
تا فیلم یا صوت حرامی نداشته باشد ،یا حق ندارد؟
ج :ب ��دون اجازه صاحب آن جایز نیس ��ت ولی میتواند
4
سوال کند تا اگر غیر مجاز است ،از رایت خودداری کند.
 .1استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای.93/6/20 ،
 .2استفتاء ،آیت اهلل مکارم.93/6/20 ،
 .3آیت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ استفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی،
.93/6/20
 .4استفتاء ،آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل مکارم1393/2/27 ،؛ آیت اهلل خامنه
ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدانی ،آی���ت اهلل صافی گلپایگان���ی،1393/12/24 ،
آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/12/29 ،
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هقرفتم لئاسم

نکت ��ه :محتویات فل ��ش از امور خصوصی فرد اس ��ت و
ن���گاه کردن به آن ب ��دون اجازه حرام اس ��ت ،خدای متعال
میفرماید:
َ
َ
ّ
َ
(یا أ ُّی َها ال َ
ذین َآم ُنوا  ...لا ت َج َّس ُس ��وا )...؛ای کس ��انی که

ایمان آوردید  ...تجسس نکنید .»...

1

علم به حرام بودن محتویات فلش بعد از رایت
س :اگر به شخصی بگویند محتویات این فلش را روی
یک (دی وی دی) رایت کند ،و این شخص رایت کرد ولی
ً
بعدا فهمید محتویات رایت ش ��ده ،حرام (مانند فیلمهای
مس���تهجن) بوده اس ��ت آیا کار او و درآمد به دس ��ت آمده از
این طریق اشکال دارد؟
ج :چ ��ون نمی دانس ��ته ،رایت کردن او اش ��کال ندارد 2و
3
درآمد به دست آمده حالل است.
 .1حجرات.12 /
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل مکارم1393/2/28 ،؛ آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل نوری
همدانی1393/12/16 ،؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/12/18 ،
 .3اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل م���کارم،
.1393/12/23
آیت اهلل ش���بیری زنجانی و آیت اهلل صافی گلپایگانی :مالک درآمده به دس���ت
آمده نمی ش���ود و باید به صاحبش برگرداند و فقط میتواند هزینه سی دی را
بگیرد( .استفتاء1393/12/18 ،؛ .)1393/12/24
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی :درآم���د ب���ه دس���ت آمده ح�ل�ال نیس���ت( .اس���تفتاء،
.)1393/12/23
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میکس فیلمهای عروسی

ً
س :آی ��ا میک ��س فیلمه ��ای مجال ��س زنان ��ه (ک ��ه غالبا
بیحجاب) جایز است؟
ج :اگر هن ��گام میکس از کارهای ح ��رام مانند (نگاه به
تصو ی ��ر یا فیلم افراد نامحرم ،ش ��نیدن موس ��یقیهای حرام
و )...در امان باشد و خوف وقوع در حرام هم نداشته باشد،
1
اشکال ندارد.
س :درآم ��د حاص ��ل از تدو ی ��ن و میکس و ص ��دا گزاری
فیلمهای عروسی چه حکمی دارد؟
ج :ا گ ��ر میک ��س ،مربوط ب ��ه صحنهه ��ا و تصاویر بدون
پوش ��ش الزم و موسیقیهای مناس ��ب مجلس گناه باشد،
2
درآمد آن حرام است.

خمس نرم افزار
س :ن ��رم افزاره ��ای رایان� �های بعد از نصب ت ��ا زمانی که
مش���کلی پیش نیای ��د مورد اس ��تفاده واقع نمی ش ��وند و اگر
 cdنرم افزار تا س ��ال خمس ��ی بدون استفاده بماند ،آیا به آن
خمس تعلق میگیرد؟
 .1آیت اهلل سیس���تانی ،www.sistani.org :اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامنه ای ،آیت
اهلل مکارم ،آیت اهلل شبیری زنجانی.93/6/22 ،
 .2آی���ت اهلل م���کارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای،
1393/3/13؛ آیت اهلل سیستانی1393/12/28 ،؛ آیت اهلل نوری همدانی،
1393/12/29؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1394/1/1 ،
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ج :اگر  cdدر معرض اس ��تفاده 1باشد به آن خمس تعلق
2
نمی گیرد.

 .1یعنی هر لحظه ممکن اس���ت نیاز به اس���تفاده از آن باش���د مانند کتاب برای
طالب و دانشجویان.
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل سیستانی،
آیت اهلل مکارم.93/6/31 ،
آی���ت اهلل ن���وری همدانی :اگر زائد بر نیاز باش���د و س���ال بر آن بگ���ذر خمس دارد.
(استفتاء.)93/6/31 ،
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هقرفتم لئاسم

بخش سوم:

اينترنت در آيينه
آداب و احکام
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فصل اول:

خانواده و اینترنت
این فصل مهمترین قسمت این نوشته را به عهده دارد.
س���زاوار اس ��ت فرزندان در هم ��ان دوران کودک ��ی و نوجوانی
همزم���ان با والدین ب ��ا فرهنگ صحیح اس ��تفاده از رایانه و
اینترنت آشنا شوند.
در ای ��ن زمان که علم به س ��رعت نور در حال گس ��ترش
اس���ت والدین نسبت به گذشته وظیفه س ��نگین تری را به
عهده دارند زیرا امروزه همس ��ان با پیش ��رفت وس ��ایل ،ابزار
انح���راف و انحطاط نس ��بت به گذش ��ته به مرات ��ب زیادتر و
متنوع تر ش ��ده اس ��ت؛ لذا والدین باید با ابزار رایانهای آشنا
ش���وند و اطالع ��ات کاف ��ی و الزمی را نس ��بت ب ��ه کارکردها
و آس���یبهای آن داش ��ته باش ��ند ت ��ا بتوانن���د فرزن ��دان خود را
راهنمایی کنند .اگر پدر و مادر مراقب فرزندان خود نباشند
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به راحتی از مسیر کمال به جاده گمراهی و نابودی کشیده
میشوند.
والدین باید نسبت به فعالیتهای اینترنتی فرزندان خود
آ گاهی کامل و دقیقی را داش ��ته باشند (البته از تجسس و
1
کنجکاو یهای بی مورد اجتناب بورزند).
ً
والدین باید حتما برای فرزندان خود زمانی را اختصاص
دهند تا با همدیگر صحبت کنند و نیازهای روحی و روانی
آنها را تأمین کنند .اما اگر چنین نش ��ود ،فرزندان وقت خود
را ب���ا دیگران یا اینترنت پ ��ر میکنند که صد البته جایگزین
خوب و مطمئنی نیست.
در دنی ��ای مج ��ازی خ ��وب و ب ��د ،زش ��ت و زیب ��ا با هم
مخلوط شده است لذا ممکن است با مسائل و موضوعاتی
برخورد کنند که توان تحلیل آن را ندارند.
روانشناس ��ان معتقدند ،دیدن تصاویر مستهجن توسط
جوانان و نوجوانان گذش ��ته از آسیبهای عاطفی و روانی،
خط ��رات و آس ��یبهای جس ��مانیای را ب ��رای آنه ��ا رغ���م
میزند؛ حتی در بعضی از موارد نوجوانان را ترغیب کرده تا
2
دست به انجام چنین عمل قبیح و زنندهای بزنند.
 .1ر.ک ،www. Cyber Police.ir :مقاله «هشدار پلیس فتا درباره کنترل والدین
بر فرزندان در فضای مجازی ،قسمت اول».
 ،www.gerdab.ir .2مقاله «مس���تهجنن���گاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان
و نوجوانان»

تنرتنیا و هداوناخ

پیشنهادهایی به والدین
در اینج ��ا پیش ��نهادهایی را ذک ��ر میکنیم ت ��ا والدین با
بکارگی���ری آنه ��ا بتوانن ��د فرزندان خ ��ود را در برابر آس ��یبهای
رایانه و اینترنت حفظ کنند:
 .1در روز مقداری از وقت خود را برای گفتگو و ارتباط با
فرزندان قرار دهید و نگذارید به خاطر کمبود حضور ش ��ما،
وقت خود را با اینترنت پر کنند.
 .2با استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ خانگی (کنترل
والدی���ن) ب ��ر فعالی ��ت رایان� �های فرزندانتان نظارت داش ��ته
باشید.
 .3به فرزندان خود بیاموزید به درخواس ��ت کاربرانی که
نمیشناسند ،پاسخ ندهند و تحت هیچ عنوان اطالعات
1
ش���خصی و مالی خود را ارس ��ال نکنند.
 .4ا گ ��ر ب ��رای فرزندانت ��ان در خانه اینترنت پرس ��رعت تهیه
2
میکنید،سعی کنیدبانظارتخودتانمورداستفادهقرار گیرد.
 .5از مهمتر ی ��ن م ��واردی ک ��ه جنب ��ه پیش ��گیرانه دارد،
نصب و راهاندازی رایانه در محلی است که قابلیت کنترل
فیزیکی و چشمی توس ��ط والدین بر عملکرد فرزندان میسر
 ،www. Cyber Police.ir .1مقال���ه «نظ���ارت والدی���ن در اس���تفاده از رایانه ،طی
اوقات فراغت فرزندان».
 ،www.gerdab.ir .2مقاله «آمار بازدید ایرانیها از صفحات سکس���ی ،فریب و
حیله غربیهاست».1389/7/3 ،
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باشد.
 .6ب ��ه فرزن ��دان خ ��ود بیاموز ی ��د اف ��راد آن الی ��ن ،غریب���ه
هس ��تند و نباید به آنان اعتماد کرد و قرار مالقات حضوری
2
با آنها نگذارند.
 .7ا گ ��ر از فرزندانتان در محیط مجازی خطایی س���رزد
از اص ��ل «تغاف ��ل» 3اس ��تفاده کنی ��د و در زمانی مناس ��ب با
مهربانی و صمیمیت آن آسیب را برطرف کنید.
 .8ب ��رای اس ��تفاده فرزندت ��ان از رایانه و اینترن ��ت برنامه
4
ریزی ،زمانبندی و هدف گذاری داشته باشید.
 .9آسیبهای اینترنت و باز یهای رایانهای را برای آنها با
زبانی نرم و مهربان بیان کنید.
 .10حتما در دورههای آموزش ��ی رایانه و اینترنت شرکت
کنید.
1

 ،www. Cyber Police.ir .1مقال���ه «نظ���ارت والدی���ن در اس���تفاده از رایانه ،طی
اوقات فراغت فرزندان».
 .2همان.
 .3گاهی الزم است انسان در برابر اشتباه و خطاهای دیگران چشم پوشی کند
یعنی خود را به نداس���تن نشان دهد .اما در موقع خوبی شخص خطا کار را با
روش���های مناسب و مفید به اش���تباه بودن کارش آ گاه کند و به او بفهماند از
فعل اش���تباهش دس���ت بردارد و گرنه با مشکالت جدیای رو به رو میشود.
لاَ ْ َ َ َّ َ ُ
التغاف���ل؛ هیچ بردبار یای
در همی���ن رابطه علی ( )7فرمودن���دِ « :حل م ك
مانند تغافل نیست»( .عیون الحكم و المواعظ ،لیثی ،ص ،531 ،ح )9658
 ،www. Cyber Police.ir .4مقال���ه «نظ���ارت والدین در اس���تفاده از رایانه ،طی
اوقات فراغت فرزندان».

تنرتنیا و هداوناخ

•سواالت فقهی

س :آیا استفاده از اینترنت برای کودکان جایز است؟
ج :اگر ترس کش ��یده شدن کودکان به گناه باشد و ترس
تاثیر {منفی} در تربیت دینی کودکان وجود داش ��ته باش ��د،
1
حرام است.
س :آی ��ا خر ی ��د اینترن ��ت پ ��ر س ��رعت ب ��رای من ��زل جایز
اس���ت؟(در حالیک ��ه ب ��ا اینترن ��ت پرس ��رعت دسترس ��ی
ب���ه مطال ��ب و س ��ایتهای منح ��رف و مس ��تهجن راح ��ت تر
میشود).
ج :در صورتی که مفسده نداشته باشد و ترس افتادن به
2
حرام نباشد اشکال ندارد.
س :برخ ��ی از والدین برای اینکه به فعالیتهای اینترنتی
3
فرزندان خود اشراف و آ گاهی داشته باشند نرم افزارهایی
را ب���ر روی رایانه نصب میکنند تا مواظب آنها باش ��ند و در
ص���ورت نیاز به آنها تذکرات الزم را بدهند .آیا این کار جایز
تجسس حرام محسوب میشود؟
است؟ از مصادیق
ِ
ج :ا گ ��ر مصال ��ح و امور تربیت ��ی فرزندان مش ��روط به این
 .1با استفاده از سایت آیت اهلل سیستانی ،www.sistani.org :سوالها و جوابها،
رایانه.
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل مکارم ،آیت اهلل
شبیری زنجانی ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/11/13 ،
 .3فیلترینگ خانگی پاساد ،آی نت ،کید ال گر.)www.cyberpolice.ir( .
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کار باش ��د اشکال ندارد1ولی نباید به واسطه این کار در امور
2
دیگر فرزندان تجسس شود.
ِ

 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل م���کارم ،آیت
اهلل ن���وری همدان���ی1393/8/5 ،؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی،
.1393/8/7
 .2استفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/8/7 ،
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فصل دوم:

روابط زن و مرد در محیط مجازی
در محیط مجازی ممکن است افراد با همدیگر ارتباط
ً
برقرار کنند .پس باید حد و مرز این ارتباط مخصوصا روابط
بین زن و مرد مش ��خص ش ��ود .لذا مس ��ائل مر ب ��وط به انواع
ارتباط مانند شنیداری ،دیداری و نوشتاری مطرح میشود
ت���ا کاربران گرامی با آ گاه ��ی الزم بتوانند از اینترنت بهترین
بهره را ببرند.

نگاه به نامحرم
ً
در جامعه ام ��روزی ارتباطات بین افراد مخصوصا زن و
مرد زیاد ش ��ده است ،و متأس ��فانه در بعضی از موارد حریم
بین افراد رعایت نمی شود.
در محیط مجازی احتمال آلوده شدن به گناه از طریق
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ن���گاه کردن زیاد اس ��ت ،لذا کاربران باید مراقبت بیش���تری
داشته باشند تا از آس ��یبهای آن در امان باشند و بتوانند به
بهترین صورت از این نعمت الهی استفاده بکنند.
در اینجا به اختصار ،برخی از آثار زیانبار نگاه به نامحرم
مطرح میشود:
 .1راه ورودی قلب

َْْن َ ُ َْْ
ی���د القلب :ن ��گاه ،پیک
عل ��ی ()7فرمودن ��د« :العیُ ب ِر
قلب است»؛1یعنی اگر کاربر محترم به تصاویر زنان نامحرم
ن���گاه کند تصویری از آنها در ذهن و قلبش ایجاد میش���ود
که سبب میشود همیشه به یاد او باشد.
 .2بذر شهوت
حض ��رت عیس ��ی ( )7ب ��ه حوار ی ��ون و اطرافیان���ش
َّ ُ ْ َ َّ َ
ال ْح ُذ َور  َ ّهَ ْ َّ َ
ىَ مْ َ
ات َو
النظ َر ِإل
فرمودند«ِ :إیا ك م و
ات ف ِإ َنا َبذ ُر الش ��ه َو ِ
ِ
ََ ُ ْ
ات ال ِف ْس���ق؛ از نگاه کردن به چیزهایی که ممنوع هستند
نب
2
بپرهیزید که همانا بذر ش ��هوات و شاخ و برگ فسق است»
نگاه به نامحرم باعث میش ��ود شهوت انسان تحریک شود
و او را به گمراهی بکشاند.

 .1عیون الحكم و المواعظ ،لیثی ،ص .38
 .2مصباح الشریعة ،ص.10

یزاجم طیحم رد درم و نز طباور

 .3حسرت دائمی
برخی از افراد به وس ��یله چشم بذر شهوت را در دل خود
میکارن���د ،ول ��ی هیچ گاه ب ��ه آرزوی خود نمی رس ��ند .امام
َّ َ
یس َم ْس ُم ٌ 
وم
ام ِإ ْب ِل َ 
ن ِس َه ِ
النظ ُر َس ْ���ه ٌ م ِم ْ 
صادق ( )7فرمودند« :
َ
َ ً
َ َ
ْ
ً
َو ك ْ���م ِم� ْ��ن َنظ َ���ر ٍة أ ْو َرث ْت َح ْس َ���رة َط ِو یل���ة؛ نگاه [ح ��رام] تیری از
تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نگاه ،حسرت
1
دراز مدتی را به دنبال داشته باشد».
 .4سلب آسایش
َ
َ
ْ َ َ
امیرالمومنی ��ن عل ��ی ( )7فرمودندَ :
اظ َر ُه
«م � ْ�ن أطل ��ق ن ِ
َْ َ َ َ
اط َ���رهُ؛ هر کس چش ��م و نظرش را ره ��ا کند ،ذهن و
خ
أتع���ب ِ

خاطرش به س ��ختی میافتد»2.یعنی کس ��ی ک ��ه به نامحرم
ن���گاه کند هیچ گاه آس ��ایش فك ��ری ندارد و پیوس ��ته فكر و
ذهنش مش ��غول آنچه دیده است ،میباشد .به گونهای كه
نمی تواند از تصور آن تصاویر خود را برهاند.
در قرآن کریم میخوانیم:
َ َْ
َ
نین َی ُغ ُّضوا ِم� ْ�ن أ ْ
( ُق ْل ِل ْل ُم ْؤ ِم َ
صار ِه ْم  ...ذ ِل��ك أزكى
ب
ِ
َ
ل ُه ْم)؛ ب��ه م��ردان مؤمن بگو دی��دگ��ان [از نگاه ح��رام] فرو
 .1كافی ،ج ،5ص .559
 .2جامع األخبار ،شعیری ،ص93
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دارند ...این براى آنان پاكتر است».
س ��زاوار اس ��ت کاربران محترم ،چش ��م خود را از نامحرم
بپوش ��انند چرا که برای خود آنها بهتر است و باعث راحتی
قلب 2میش ��ود ،به مقاماتی میرس ��د که کمتر کس ��ی به آن
4
میرسد 3و از عبادت ،لذتی وصف نشدنی میبرد.
در فض ��ای مج ��ازی کار ب ��ر خ ��واه ناخ ��واه ب ��ا تصاوی���ر و
صحنههایی رو به رو ش ��ده یا ممکن اس ��ت با افراد نامحرم
ارتباط تصویری برقرار کند؛ لذا در این قسمت به اختصار،
احکام نگاه کردن در اینترنت را بیان میکنیم تا خوانندگان
محترم با این موضوع آشنایی پیدا کنند و خود را از آفات و
ضررهای آن حفظ کنند.
1

•تصاویر اینترنتی

س :هنگام کار با اینترنت با تصاویر مبتذل یا مستهجن
برخورد میکنیم تکلیف چیست؟
 .1سوره نور.30/
َ ْ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َْ
َ
اح قلبه» (غ���رر الحك���م و درر الكلم،
���ض طرف���ه أر 
���ن غ 
 .2ق���ال عل���ی (« :)7م 
ص)663
ََ ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ َّ
ُ
َ ٌ
َ
���ض ال َب َص ِر لأِ ّن ال َب َص َر
���ادق ()7 َ«ما اغ َت َن َ م اَأ َحد ِب ِم ْث ِل َما اغ َت َن َ م ِبغ ِ 
الص
 .3ق���ال
ِ
ّ
َ
لاَ ُ َ ُّ
َ َْ َ ََ َ َْ ُ َ ََ ْ َ
���ض َ
َ
َ
ْ
���اهد ُة ال َعظ َم ِة َو
اهَّلل َت َعالى ِإل و قد س���بق ِإل���ى قل ِب ِه مش
م
ار
ح
م
���ن
ع
یغ
ِِ ِ
ْ لاَ
ال َج ل» (مصباح الشریعة ،ص)9
َ
َ
َ
اس���ن ِّ
َ َ
ّ ُ
���اء َس ْ���ه ٌم ِم ْن ِس َه ِام ِإ ْب ِلیس
 .4قال
الن َس ِ
رس���ولَ َاهلل (« :)6الن َظ َر ِإلی مح ِ ِ
َ
ُ
َف َم ْن َت َر َك ُه أذاق ُه ُ
ُ
ّ
اهَّلل َط ْع َم ِع َباد ٍة تسره» (مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،
ج ،14ص)270
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ج :نگاه کردن عمدی و از روی شهوت جایز نیست.
توج���ه :فرد مومن نباید به س ��ایتهایی که احتمال دارد
در آنها با چنین تصاویری برخورد کند وارد شود.
س :آیا نگاه کردن به عکس زنهای مبتذل که خودشان
راض���ی هس ��تند دیگ ��ران عکس ��های آنه ��ا را ببینن ��د و در
صورتیک ��ه ف ��رد از خودش مطمئن باش ��د ک ��ه در حرام نمی
افتد اشکال دارد؟
ج :ن���گاه ب ��رای لذت بردن جایز نیس ��ت و همچنین اگر
ب���رای ل���ذت بردن ه ��م نباش ��د بناب ��ر احتیاط واج ��ب جایز
2
نیست.
س :آیا نگاه کردن به عکس زنان نامحرم جایز است؟
ً
ج :ا گ ��ر حجاب خود را کامال رعایت کرده اس ��ت ،نگاه
ک���ردن بدون قصد ل ��ذت و ریبه اش ��کال ندارد (خ ��واه او را
1

 .1آیت اهلل سیستانی ،www.sistani.org :سوالها و جوابها ،تصویر؛ استفتاءات،
آی���ت اهلل بهجت ،ج ،4ص ،213 ،س 5365؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای،
آی���ت اهلل م���کارم1394/2/7 ،؛ آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگانی ،آی���ت اهلل نوری
همدانی.1394/2/8 ،
آیت اهلل سیس���تانی :نگاه بدون ش���هوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیس���ت.
( ،www.sistani.orgسوالها و جوابها ،تصویر)
 .2آیت اهلل سیستانی ،www.sistani.org :سوالها و جوابها ،تصویر؛ استفتائات،
آی���ت اهلل بهج���ت ،ج  ،4ص  ،213س 5365؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای،
آی���ت اهلل م���کارم1394/2/7 ،؛ آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگانی ،ای���ت اهلل نوری
همدانی.1394/2/8 ،
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بشناسد یا نشناسد).
س :آیا نگاه کردن به تصاویر زنان در اینترنت که پوشش
الزم را ندارند ،جایز است؟
2
ج :ا گ ��ر او را میشناس ��د ،جای ��ز نیس ��ت ول ��ی ا گ ��ر او را
3
نمیشناسد ،بدون قصد لذت و ریبه ،اشکال ندارد.
س :آی���ا ن ��گاه ك ��ردن ب ��ه عكسهای ��ى ك ��ه دس ��ت و
ناخنهاى بلند رنگآمیزىش ��دۀ خانمها را نشان مىدهد،
جایز است؟
ّ
4
ج :اگر همراه با قصد لذت و ریبه باشد جایز نیست.
1

 .1منه���اج الصالحی���ن ،آی���ت اهلل سیس���تانی ،ج ،3ص  ،14م 27؛ احکام روابط
زن و مرد ،ص.76
 .2ب���ا اس���تفاده از اس���تفتاءات ،ام���ام خمین���ی ،ج ،3ص ،263س 23؛ جامع
األح���كام ،آی���ت اهلل صاف���ى گلپایگان���ی ،ج ،2ص  ،173س 1716؛ توضیح
المس���ائل ،آیت اهلل ش���بیرى زنجانی ،ص ،526م 2448؛ استفتاءات جدید،
آی���ت اهلل تبری���زى ،ج ،2ص  ،360س1492؛ اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهجت،
ج ،4ص ،219 ،س5392؛ توضیح المس���ائل ،آیت اهلل سبحانى ،ص،456 ،
م 2083؛ احکام روابط زن و مرد ،ص.76
 .3با اس���تفاده از اس���تفتاءات ،ام���ام خمین���ی ،ج ،3ص ،263س 25؛ احكام
بان���وان ،آی���ت اهلل م���كارم ،ص ،190س 702؛ اس���تفتاءات جدی���د ،آی���ت اهلل
تبریزى ،ج ،1ص  ،356س1588؛ احکام روابط زن و مرد ،ص.76
 .4جام���ع األح���كام ،آی���ت اهلل صاف���ى گلپایگان���ی ،ج ،2ص  ،173س 1718؛
اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،ایت اهلل سیس���تانی ،ای���ت اهلل نوری همدانی،
آی���ت اهلل م���کارم1393/11/26 ،؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی،
.1393/11/27

یزاجم طیحم رد درم و نز طباور

•چند مسئله

1.1در صورت ��ی که کس ��ی بترس ��د با ن ��گاه ک ��ردن به عکس
ُ
1
شخصی به گناه میافتد ،نباید به آن عکس نگاه کند.
2.2زنها بدون قصد لذت و ریبه میتوانند به عکس مردان
نگاه کنند (خواه مرد را بشناسند یا نشناسند ،خواه مرد
2
محرم باشد یا نباشد).
3.3دیدن عکس ورزش ��کاران ،هنرمندان و شهدا و  ...برای
خانمها تا زمانی که مفس ��ده ای 3نداش ��ته باشد اشکال
4
ندارد.
4.4آن چیزی که حرام اس ��ت «نگاه کردن» اس ��ت نه «نگاه
افت���ادن» ،لذا آنچه را که انس ��ان به ط���ور اتفاقی در بازار،
اما کن عموم ��ی ،محل کار و  ...میبیند اش ��کال ندارد
ولی بای ��د بالفاصله نظر و نگاه را برگرداند تا حکم «نگاه
5
کردن» پیدا نکند.
5.5ه���ر کس که نگاه کردن ب ��ه او جایز نیس ��ت ،دیدن او از
 .1اح���کام رواب���ط زن و م���رد ،ص79؛ با اس���تفاده از توضیح المس���ائل ،آیت اهلل
مكارم ،ص  ،401م .2087
 .2احکام روابط زن و مرد ،ص.82
 .3آی���ت اهلل بهج���ت :چ���ون در معرض مفس���ده داش���تن اس���ت ،اش���كال دارد.
(استفتاءات ،ج ،3ص)221
 .4احکام روابط زن و مرد ،ص.82
 .5احکام روابط زن و مرد ،ص50؛ با استفاده از جامع األحكام ،آیت اهلل صافى
گلپایگانی ،ج ،2ص ،170س .1703
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پشت شیشه یا در آینه و یا آب صاف و یا هر چیز دیگری
1
که عکس او را منعکس میکند نیز جایز نیست.
•فیلمهای اینترنتی

س :آیا نگاه کردن به فیلمهای اینترنتی جایز است؟
ج :اگر تحریک کننده شهوت باشد یا دارای صحنههای
2
مبتذل و مستهجن باشد ،حرام است.
س :حک ��م ن ��گاه ک ��ردن ب ��ه فیلمهای ��ی که ب ��ه صورت
مستقیم پخش میشود ،چیست؟
ج :طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به انس���ان
زنده را دارد3.یعنی مردان نمی توانند به غیر از گردی صورت
 .1با استفاده از توضیح المسائل ،آیت اهلل سیستانی ،م .2454
 .2با اس���تفاده از  ،www. makarem.irاس���تفتائات ،ازدواج و زناش���ویی ،نگاه،
س 17؛  ،www.almazaheri.irاستفتائات ،حجاب و عفاف ،نگاه؛ www.
 ،sistani.orgس���والها و جوابها ،دیدن فیلم؛ استفتاءات ،امام خمینى ،ج،2
ص ،17 ،س 43؛ اس���تفتاءات جدی���د ،آی���ت اهلل تبری���زى ،ج ،2ص،359 ،
س 1486؛ جام���ع المس���ائل ،آی���ت اهلل فاض���ل ،ج ،1ص ،245 ،س 998؛
اس���تفتاءات ،آیت اهلل بهج���ت ،ج ،4ص ،213 ،س 5365؛ جامع األحكام،
آی���ت اهلل صاف���ى ،ج ،2ص ،173 ،س 1719؛ أجوبة االس���تفتاءات ،آیت اهلل
خامنه ای ،ص  ،260س .1187
 .3استفتاءات جدید ،آیت اهلل تبریزى ،ج ،2ص  ،352س .1453
آی���ت اهلل خامن���ه ای :بنا بر احتیاط واج���ب نباید به تصوی���ر زن نامحرم كه بطور
مس���تقیم از تلویزیون پخش مىش���ود ،نگاه كرد( .أجوبة االس���تفتاءات ،ص
 ،259س )1182
آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی« :پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم،
اح���کام عک���س را دارد»( .كت���اب الن���كاح ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،1ص ،41
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و انگش���تان دست تا مچ زنان نگاه کنند (البته بدون قصد
و ریب���ه) و زنان هم فقط ب ��ه جاهایی که مردان معموال نمی
1
پوشند میتوانند بدون قصد لذت و ریبه ،نگاه کننند.
س :حکم ن ��گاه کردن به فیلمهایی ک ��ه به صورت غیر
مستقیم پخش میشود ،چیست؟
ج :طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به عکس
2
را دارد.
س :آی���ا ن ��گاه كردن ب ��ه فیلم زن ��ان از طر ی ��ق اینترنت به
صورت مستقیم جایز است؟
ج :نبای ��د به تصویر زن نامحرم كه بطور مس ��تقیم پخش
3
میشود ،نگاه كرد.
«مسئلۀ مس���تحدثه» تصاویر تلویزیونى؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی،
.)1393/11/10
 .1توضیح المس���ائل ،امام خمینی ،ص  ،510م 2309؛ توضیح المس���ائل ،ایت
اهلل م���کارم ،ص  ،401م 2080؛ جامع االحکام ،آیت اهلل صافی گلپایگانی ،ج
 ،2ص  ،172س .1713
 .2با اس���تفاده از أجوبة االس���تفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص  ،259س 1182؛
اس���تفتاءات جدید ،آی���ت اهلل تبریزى ،ج ،2ص  ،352س 1453؛ اس���تفتاء،
آیت اهلل نوری همدانی.1393/11/10 ،
آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی« :پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم،
اح���کام عک���س را دارد»( .كت���اب الن���كاح ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،1ص ،41
«مس���ئلۀ مس���تحدثه» تصاویر تلوزیونى؛ استفتاء ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
.)1393/11/10
 .3اس���تفتاءات جدید ،آی���ت اهلل تبریزى ،ج ،2ص  ،352س 1453؛ اس���تفتاء،
آیت اهلل نوری همدانی.1393/11/10 ،
آی���ت اهلل خامن���ه ای :بنا بر احتیاط واج���ب نباید به تصوی���ر زن نامحرم كه بطور
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س :آی���ا ن ��گاه كردن ب ��ه فیلم زن ��ان از طر ی ��ق اینترنت به
صورت غیر مستقیم جایز است؟
ج :ا گ ��ر ریبه و خوف افتادن به گناه نباش ��د ،نگاه كردن
1
اشكال ندارد.
س :آیا زنان میتوانند به فیلم مردان نامحرم نگاه کنند؟
ج :ا گ ��ر ب ��ا قص ��د ل ��ذت باش ��د ی���ا او را بشناس ��د ،جایز
2
نیست.
س :آی���ا نگاه کردن ب ��ه فیلمهای مبت ��ذل اینترنتی جایز
است؟
3
ج :حرام است.
مس���تقیم از تلویزیون پخش مىش���ود ،نگاه كرد( .أجوبة االس���تفتاءات ،ص
 ،259س )1182
آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی« :پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم،
اح���کام عک���س را دارد»( .كت���اب الن���كاح ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،1ص ،41
«مس���ئلۀ مس���تحدثه» تصاویر تلوزیونى؛ استفتاء ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
.)1393/11/10
 .1با اس���تفاده از أجوبة االس���تفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص  ،259س 1182؛
استفتاءات جدید ،آیت اهلل تبریزى ،ج ،2ص  ،352س .1453
آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجان���ی« :پخش مس���تقیم و غیر مس���تقیم،
اح���کام عک���س را دارد»( .كت���اب الن���كاح ،آی���ت اهلل م���كارم ،ج ،1ص ،41
«مس���ئلۀ مس���تحدثه» تصاویر تلوزیونى؛ استفتاء ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
.)1393/11/10
 .2استفتاءات جدید ،آیت اهلل تبریزى ،ج ،2ص  ،355س.1466
 .3ب���ا اس���تفاده از  ،www.sistani.orgس���والها و جوابه���ا ،تلویزی���ون؛ أجوب���ة
االس���تفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص  ،259س 1182؛ استفتاءات جدید،
آی���ت اهلل تبری���زى ،ج ،2ص  ،352س 1453؛ اس���تفتاءات ،آیت اهلل بهجت،
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گفتگوهای اینترنتی
یک���ی از ابزاری که در اینترن ��ت کاربرد فراوانی دارد ،ابزار
«گفتگوهای اینترنتی»1می باش ��د .این وسائل سهم بسزایی
در جذب مخاطب به سمت اینترنت دارد .این ابزار عالوه
بر کاربردهای مثبت ،ممکن اس ��ت با عدم آ گاهی به ضرر
تبدیل ش ��ود و امنیت و آب ��روی برخی از کار ب ��ران را به خطر
بین���دازد که ما در این قس ��مت از کتاب ب ��ه دنبال بیان این
2
گونه آسیبها هستیم.
برخی از نرم افزارهای گفتگوی اینترنتی ،ممکن اس ��ت
ابزار جاسوسی دشمنان باشند ،پس باید با اطالعات کامل
3
از این وسائل استفاده کرد.
بع���ض از اوقات به خاط ��ر ناآ گاهی یا مس ��ائل عاطفی،
ج ،4ص ،213 ،س .5368
 :chat .1در اینترن���ت با ارس���ال پیامهای���ی در اتاق چت ،گفتگو ش���ودwww.( .
)merriam-webster.com
 .2ر.ک :مجله پیام ،مصطفی امیری ،پاییز  ،1387ش .91
« .3مه���دی بهروزی» قائم مقام «مرکز آپا» دانش���گاه صنعت���ی اصفهان :کاربران
ن���رم افزار تانگو در معرض تهدید جاسوس���ی و س���رقت از همه اطالعات خود
قرار دارند .بررسیها نشان میدهد که همه اطالعات و فایلهای تولید شده
در سیس���تم عاملی که نرم افزار تانگو روی آن نصب ش���ده باشد به سرو رهای
ناش���ناختهای ارسال میش���ود؛ این اطالعات ش���امل تماس ها ،پیامک ها،
تصاویر و موقعیت جغرافیایی کاربر اس���ت .به دلیل اینکه اطالعات کاربران
از طریق این نرم افزار و با حجم باال به سرورهای ناشناختهای ارسال میشود،
حج���م اینترنت مصرف ش���ده ناگه���ان افزایش مییاب���د،www.gerdab.ir( .
مقاله «خطر جاسوسی از کاربران تانگو»).
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کاربران مورد س ��وء استفاده قرار میگیرند؛ مثال هنگام چت
یش ��ود یا ص ��دای 1آنها ضبط
ک���ردن ،از آنه ��ا فیلمبرداری م 
میشود که مورد تهدید یا اخاذی قرار میگیرند.
•سواالت فقهی

س :آیا چت کردن با جنس مخالف اشکال دارد؟
ج :اگر ترس آلوده شدن به گناه نباشد ،اشکال ندارد.
س :ب ��ا دخترى نامزد هس ��تم 3خانواد هه ��ا هم در جریان
هس ��تند آیا مىشود براى هم از طریق اینترنت پیام یا ایمیل
ّ
بفرستیم؟ روابط ما تا چه حدى شرعى است؟.
ج :باید از بیان مطالبى که ّ
محرک ش ��هوت و یا مناسب
4
زن و شوهر شرعى باشد ،اجتناب کنید.
س :چ ��ت ک ��ردن ب ��ا زن ��ان غی ��ر مس ��لمان و انج���ام
صحبتهای تحریک آمیز با ایشان چه حکمی دارد؟
5
ج :حرام است.
س :حکم چت کردن با ش ��خصی که از جنسیت او بی
2

 .1هنگامی که درباره مسائل عاطفی ،عاشقانه و خصوصی صحبت میکنند.
 .2آیت اهلل سیس���تانی ،www.sistani.org :س���والها و جوابها ،اینترنت؛ آیت اهلل
ن���وری همدان���یwww.noorihamedani.com :؛ اس���تفتائات منتخ���ب ،ش
10341؛ اس���تفتاءات ،آیت اهلل بهجت ،ج ،4ص  ،197س 5302؛ با استفاده
از استفتاءات جدید ،آیت اهلل مكارم ،ج ،3ص  ،256س .683
ً
 .3ازدواج دائم و موقت هم به هیچ وجه فعال ممکن نیست.
 .4آیت اهلل خامنه ای.www.leader.ir :
 .5آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
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اطالع هستیم چیست؟
1
ج :اگر خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست.
س :گفتگوه ��ای اینترنتی بین زنان و مردان یا دختران و
پسران نامحرم برای آشنا نمودن طرف مقابل با اسالم و قرآن
یا برای رفع شبهات 2باشد چه حکمی دارد؟
3
ج :اگر ترس وقوع در حرام نباشد جائز است.
س :م ��ن ب ��ه دخترم اج ��ازه میدهم از طر ی ��ق اینترنت با
پسری چت بکند .البته اطمینان دارم خطری برایش وجود
ندارد ،آیا این کار جایز است؟
ً
ج :جایز نیست ممکن است فعال خطری نداشته باشد
4
ولی تجربه نش ��ان داده که خالی از گناه نیس ��ت.
آی���ت اهلل سیس ��تانی در کالم ��ی حکیمان ��ه و دلس ��وزانه
فرمودن���د :ارتب ��اط زن و م ��رد نامحرم از راه ارس ��ال پیامهای
نوش���تاری و ی ��ا گفتاری جایز نیس ��ت مگر به هم ��ان مقدار
ک���ه به طور مس ��تقیم جایز اس ��ت .و شایس ��ته نیس ��ت زن و
فرزندان طوری رفتار کنند که شک و شبهه شوهر و والدین
 .1همان.
ً
 .2البته باید توجه داش���ته باش���یم ک���ه گاهی قصد و هدف کارب���ر اینترنت واقعا
خیر و برای گس���ترش اس�ل�ام میباشد ولی ممکن اس���ت در این ارتباطها ،به
آلودگیها و گناهانی ولو به صورت تدریجی در آینده مبتال شویم.
 .3آی���ت اهلل سیس���تانیwww.sistani.org :؛ آی���ت اهلل ن���وری همدان���یwww. :
.noorihamedani.com
 .4آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
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را برانگی ��زد بلک ��ه در بعض ��ی از م ��وارد این کار حرام اس���ت
مانند این که رفتار زن به طوری شبهه انگیز باشد که از نظر
عقال با رعایت حقوق ش ��وهر منافات داش ��ته باشد یا رفتار
فرزن���د موجب اذیت {و آزار} پدر و یا مادر باش ��د .و اگر برای
جلوگیری و برطرف کردن این مش ��کل ،الزم باشد والدین یا
ش���وهر از محتوای پیامهای ارس ��الی و دریافتی آ گاهی پیدا
کنند در صورتی که محذور و {مفس ��ده ای} در پی نداشته
باش ��د اش ��کال ندارد بلک ��ه باید انجام ش ��ود .به ط ��ور کلی
باید توجه داش ��ت که ش ��وهر و پدر در مقابل همس ��ر و فرزند
مسئولیت شرعی دارند ،خداوند میفرماید:
َ
ً
ُ
ذین َآم ُنوا ُقوا َأ ْن ُف َس � ُ�ك ْم َو َأ ْهلیك ْم نارا َو ُق ُ
(ی ��ا أ ُّی َها َّال َ
ود َها
ٌ َْ ُ َ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ٌ ٌ
لائكة ِغلاظ ِش� �داد لا یعص
ون ا ّلل َه
الناس و ال ِحجارة علیها م ِ
ْ
ما َأ َم َر ُه ْم َو َی ْف َع ُل َ
ون ما ُیؤ َم ُر ون) ؛ ای کسانی که ایمان آورده
ای���د خود و خانواده خود را از آتش ��ی که س ��وخت آن مردم و
س���نگها هستند حفظ کنید ،فرش ��تگانی درشت گفتار و
س���خت گیر بر آن آتش موکلند هر چه خ ��دا بگوید نافرمانی
1
نمیکنند و همان میکنند که به آن مأمور شده اند».
بناب ��ر ای ��ن زن و فرزند باید ش ��وهر و پ ��در را در انجام این
ّ
وظیفه کمک کنند و {اال} بر والدین و ش ��وهر الزم است که
به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طبق ضوابط آن عمل
 .1تحریم.6/
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نمایند.

1

شبکههای اجتماعی

2

در دنیای امروز ش ��کل روابط افراد با یکدیگر با گذش ��ته
ف���رق میکن ��د و ک ��م کم به ای ��ن س ��مت میروند ک ��ه روابط
مس���تقیم و حضوری به فراموش ��ی سپرده میشود و به جای
آن رواب���ط غیر مس ��تقیم مانند چت و تلف���ن و  ...جایگزین
شود.
یک���ی از روشهای ��ی که در آن اف ��راد با همدیگ ��ر ارتباط
برقرار میکنند و در آن به تبادل نظر میپردازند ،شبکههای
3
اجتماعی است که روز به روز در حال گسترش میباشد.
ش���بکههای اجتماعی مانند بقیه اب ��زار اینترنتی دارای
فوائدی 4اس ��ت که هیچ ک ��س نمی تواند آنه ��ا را انکار کند
ولی در این قس ��مت قصد داریم کاربران محترم را با آسیبها
 .1آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
 .2ان شاء اهلل نگارنده قصد دارد ،به صورت تفصیلی درباره این موضوع کتابی
را به رشته نگارش در بیاورد.
ً
 .3بر اس���اس گزارش���ات ،تعداد کاربران فیس بوک ،حدودا یک ملیارد و سیصد
میلی���ون نف���ر اس���ت ،www.gerdab.ir( .مقال���ه «فیس ب���وک  4میلیارد عضو
دارد!».)1393/8/27 ،
ً
کارب���ران واتس آپ ،حدودا پانصد میلیون نفر میباش���د ،www. isna.ir( .مقاله
«افزایش تعداد کاربران واتساپ پس از ادغام در فیس بوک».)1393/2/5 ،
ً
 .4کارب���ران معموال با فوای���د ابزار رایانهای آش���نایی دارند؛ لذا نگارنده بیش���تر به
آسیبها و ضررها پرداخته است.
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و خطراتی که آنها را تهدید میکند آشنا کرده و گوشزد کنیم
ً
برای اس ��تفاده از اینترنت مخصوصا شبکههای اجتماعی
بای���د اطالع ��ات و آ گاهیهای الزم را داش ��ته باش ��د و اال با
خطراتی مانند س ��رقت اطالعات ،نش ��ر تصاویر خصوصی
آنه���ا به صورت گس ��ترده در فض ��ای مجازی ،اخ ��اذی و...
مواجه میشوند.
محققان مرک ��ز تحقیقات فناوری جورجیا در آمریکا 30
ش���بکه اجتماعی را بررسی کردهاند .این محققان با بررسی
بی���ش از  100هزار کلمه از متنه ��ای حقوقی پیچیده قوانین
در ش ��بکههای اجتماعی آنها را به زبان انگلیس ��ی امتیاز
بندی کردند .این امتیاز بندی به این صورت بود که امتیاز
کمتر نش ��ان دهنده سختتر و نامفهومتر بودن متن قوانین
اس���ت .دریافت مت ��ن قوانین کمتر از  30نش ��ان دهنده این
اس���ت که برای فه ��م کامل و بهتر ی ��ن درک ممکن ،نیازمند
به یک فرد با دانش ��ی مع ��ادل فارغ التحصیلی از دانش���گاه
اس���ت .ه� �م چنی ��ن امتیاز ص ��د نیز برای س ��ن  11س ��ال نیز
قابل فهم اس ��ت .این تحقیق نش ��ان دهنده این اس ��ت که
تمامی  30ش ��بکه اجتماعی مورد بررس ��ی امتیاز کمتر از 30
را دریافت کردند.
براس ��اس این تحقیق ،قوانین ارایه ش ��ده در شبکههای
ً
اجتماعی در برخی مواقع کامال منطقی اس ��ت اما در برخی
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مواق���ع این قوانین ممل ��و از اصطالحات پیچی ��ده یا فنی یا
سردرگم اس ��ت که فهم آن بسیار سخت و یا حتی ناممکن
خواه���د ش ��د .ش ��بکه اجتماعی «گ ��وگل پالس» با کس ��ب
امتی���از  11/5در بین دیگر ش ��بکههای اجتماعی ،س ��خت
تری���ن و غی ��ر قابل فهم ترین ش ��یوه را برای بی ��ان قوانین خود
انتخ���اب کرده اس ��ت .فیسب ��وک ،لینکداین ،ه ��ر یک به
ترتیب امتیازهایی ( 12و  9دهم) 15( ،و سه دهم) را کسب
1
کردهاند.

آسیبهای فیسبوک
شاید بتوان ادعا کرد «فیس بوک» یکی از تأثیر گذارترین
و پرمخاط ��ب تر ی ��ن ش ��بکههای اجتماع ��ی اس ��ت ک ��ه در
ای���ران هم مخاطبان خ ��اص خودش را دارد؛ ل ��ذا بعضی از
آسیبها و مفسدههایی که در این شبکه اجتماعی وجود
دارد را به اختصار بیان میکنیم:
 .1دارای محتوای غیر مجاز و انحرافی
•ب���اراک اوبام ��ا در ی ��ک برنام ��ه تلویزیون ��ی در خص ��وص
اس���تفاده فرزندان ��ش از فیسبوک گف ��ت« :دختر بزرگش
که  15س ��ال دارد دسترسی محدودی به فیسبوک دارد و
 ،www.gerdab.ir .1مقال���ه «درز اطالع���ات کارب���ران ش���بکههای اجتماعی به
دلیل ناآ گاهی از قوانین عضویت».
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دختر کوچکترش که  12سال بیشتر ندارد به اندازه کافی
بزرگ نشده که بتواند از فیسبوک استفاده کند».
•میش ��ل اوبام ��ا 1گف ��ت :من هنوز ه���م اعتقاد راس ��خی به
سب ��وک برای جوانان ندارم ،ب ��ه ویژه برای
اس ��تفاده از فی 
{دخترانم} زیرا آنها در معرض دید عموم هستند .برخی
از {مطالب این ش ��بکه} چرندیاتی هستند که آنها نباید
{آن را} ببینند و بخش ��ی از آن باش ��ند ،بنابراین ما تالش
میکنی ��م ت ��ا آنه ��ا را در مقابل اظه���ار نظر بی ��ش از اندازه
2
عموم ،محافظت کنیم.
•به گ ��زارش فارس نی ��وز به نق ��ل از روزنامه صهیونیس���تی
یدیع ��وت آحاران ��وت ،مدیر دبیرس ��تان دختران ��ه «بیس
ر ی ��وکا» با ب ��یش ��رمانه خواندن عضو ی ��ت در فیسبوک،
دانشآموزان خود را مجبور به ترک این ش ��بکه اجتماعی
کرده و هریک را به مبلغ  100دالر جریمه کرد .این تصمیم
پس از آن گرفته ش ��د که مسئولین مدرسه متوجه شدند
دان ��شآم ��وزان این مدرس ��ه از طر ی ��ق این س ��ایت با هم
3
گفتوگوهای غیراخالقی دارند.
توج���ه :از خوانندۀ محترم این س ��وال را میپرس ��م« :چرا
 .1همسر رئیس جمهور آمریکا.
www. farsnews.com .2؛ .www.yjc.ir
 ،www. farsnews.com .3مقاله «فیس بوک در یک مدرس���ه دخترانه اسرائیلی
ممنوع شد».
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طراحان و حامیان اصلی فیسبوک ،دختران و دانش آموزان
خود را از عضویت در این ش ��بکه منع میکنند؟ ایا جز این
است که فیسبوک دارای مطالب انحرافی و ویران کنندهای
است که مخاطب را به گمراهی میکشاند»؟
 .2یکی از عوامل طالق
•ب���ه نقل از پایگاه خبری ورلد نی ��وز ،یک وکیل آمریکایی
گفت���ه بود« :در بی ��ش از  ۹۰درصد م ��وارد منجر به طالق،
فی���س ب ��وک و دیگر رس ��انههای اجتماع ��ی عامل اصلی
اختالف میان زوجین هس ��تند» .وی در ادامه س ��خنان
خود تصریح میکند« :موارد بسیاری را میتوان یافت که
افراد به دلیل یافتن عکسی از همسرشان در فیسبوک به
2
طالق دادن آنها راضی میشوند».
•در ی���ک نظر س ��نجی که اخی ��را از س ��وی اتحادیه وکالی
آمریکا انجام ش ��ده ،مش ��خص ش ��ده اس ��ت ک ��ه عامل
اصلی ی ��ک پنجم طالقها در آمریکا فیس بوک اس ��ت.
قه ��ا نیز به دلیل اس ��تفاده
ع�ل�اوه بر ای ��ن  ۸۰درصد طال 
اف���راد از رس ��انههای اجتماعی به منظور برق ��راری ارتباط
می���ان زوجین صورت میگیرد و این در حالی اس ��ت که
1

 .1کارین کنستانتین.
 ،www.gerdab.ir .2مقال���ه «عضو فیس بوک باش���ید ،ط�ل�اق بگیرید» ،با کمی
تغییر.
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این میزان در حال افزایش است.
•کارشناس ��ان پلیس فت ��ا 2معتقدند« ،فیس ب ��وک» عامل
3
یک سوم طالقها در ایران شناخته میشود.
1

 .3قماربازی اعضاء
کارشناس ��ان پلیس فتا هش ��دار میدهند که باز یهای
فیسب ��وک ،خط ��ر اعتیاد ک ��ودکان به قمار ب ��ازی را به همراه
دارد .در حال حاضر ،باز یهای ش ��رطبندی زیادی بر روی
فیسبوک وجود دارد .متخصصان اعتیاد هشدار میدهند
ک���ه این باز یها ک ��ودکان را ترغیب میکن ��د که تصور کنند
قمار ب ��ازی ،تفر ی ��ح ب ��دون ض ��رر میباش ��د .ه ��ر چن ��د ک���ه
باز یهای ش ��رطبندی رایگان میباشد ،اما کاربران تشویق
4
میشوند که برای ادامه یا افزایش جوایز ،پول خرج کنند.
 .4سرقت اطالعات کاربران
•پایگاه تحلیلی «پک آلرت» در گزارشی عنوان کرد :یکی از
ماموران ارشد سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی)
در نشستی غیررس ��می با خبرنگاران در کرملین ،شبکه
اجتماع ��ی فیسب ��وک آمر ی ��کا را خطرنا کتر ی ��ن س�ل�اح
جه ��ان در جنگ اطالعات ��ی توصیف کرده اس ��ت .وی
 ،www.gerdab.ir .1مقاله «عضو فیس بوک باشید ،طالق بگیرید».
 .2سرهنگ یلی رئیس پلیس فتا خراسان شمالی.
 ،www.yjc.ir .3مقاله «فیس بوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی دنیا».
 ،www. Cyber Police.ir .4مقاله «فیس بوک کودکان را قمار باز میکند».
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میگوید« :اگر تواناییهای فیسبوک محدود نش ��ود ،تمام
م���ردم جه ��ان آزادیهای خ ��ود را کامال از دس ��ت خواهند
داد .شایان ذکر اس ��ت که این مامور ارشد «اف اس بی»
پیشتر نیز از مقامات روس ��یه خواسته بود که استفاده از
اس���کایپ ،جی می ��ل و هات میل را به عن ��وان مهمترین
1
تهدیدات امنیت ملی ممنوع کنند.
•کارشناسان پلیس فتا معتقدند ،فیس بوک تنفرآمیزترین
2
ابزار جاسوسی دنیا است.
•سواالت فقهی

س :آیا عضویت در ش ��بکه اجتماعی مانند فیس ��بوک،
توییتر جایز است؟
ج :ا گ ��ر عضویت در این ش ��بکهها مفس ��ده داش ��ته 3یا
ترس افتادن به گناه وجود داش ��ته باش ��د 4یا موجب تقویت
5
دشمنان اسالم شود جایز نیست و گرنه اشکال ندارد.
س :برخ���ی از اف ��راد عکس ��های ش ��خصی خ ��ود را که با
 ،www.farsnews.com .1مقال���ه «فی���س ب���وک؛ خطرنا کتری���ن س�ل�اح جن���گ
اطالعاتی آمریکا»
 ،www.yjc.ir .2مقاله «فیس بوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی دنیا».
 .3مانند ترویج فساد و عریان گری ،نشر اکاذیب و مطالب باطل.
 .4ه���ر چن���د به ص���ورت تدریجی باع���ث انجام گناه ش���ود( .اس���تفتاء ،آیت اهلل
سیستانی.)93/6/5 ،
 .5آی���ت اهلل صافی گلپایگانیwww.saafi.net :؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای،
آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل مکارم.93/6/5 ،
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پوش ��ش کامل گرفته شده است در ش ��بکههای اجتماعی
قرار دهند .آیا این کار جایز است؟
ج :اگر با پوش ��ش مناس ��ب و کامل باش ��د و مفس ��دهای
1
نداشته باشد اشکال ندارد.
س :آیا قرار دادن عکسهای خصوصی که دارای پوشش
الزم نیستند (خواه توسط خود شخص باشد یا دیگری) در
شبکههای اجتماعی جایز است؟
2
ج :جایز نیست.
س :ا گ ��ر کس ��ی تصاویر خصوص���ی افراد که با پوش���ش
الزم گرفته ش ��ده است را در شبکههای اجتماعی قرار دهد
اشکال دارد؟
ج :اگر بدون اجازه باشد و باعث ریختن آبروی شخص
3
شود یا مفسده داشته باشد ،حرام است.
آی ��ت اهلل م ��کارم ش ��یرازی در کالمی پدرانه و دلس���وزانه
درب���اره عل ��ت حرم ��ت عضو ی ��ت در فی ��س ب ��وک فرمودند:
عزیزان من! دلیل {حرمت} همان نشر گسترده فساد و انواع
گناه ��ان از این طریق مىباش ��د .زیرا فیس بوك مانند ش���هر
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی ،آی���ت اهلل مکارم،
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/11/20 ،
 .2اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی ،آی���ت اهلل مکارم،
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/11/20 ،
 .3استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل شبیری زنجانی ،آیت اهلل مکارم ،آیت
اهلل نوری همدانی.1393/11/19 ،
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بىدر و دروازهاى اس ��ت كه همه كس از دانشمندان و افراد
نخبه گرفته تا دزدان و ش � ّ�یادان و كالهبرداران و كسانى كه
به انواع فس ��اد آلودهاند؛ هر كدام در این شهر مغازهاى دارند
و در این مغازهها گاه وس ��ائل ضرورى زندگى و در بسیارى
از م���وارد ابزار گناه و مفاس ��د و انحرافه���اى اخالقى فراگیر
ّ
و ایج���اد اختالف در میان ملتها با برچس� �ب هاى زیبا و
ش هاى فریبنده در اختیار همگان قرار مىگیرد .حال
پوش 
اگر ورود در این ش ��هر براى همه (از جوانان كم س ��ن و س ��ال
گرفته تا بزرگساالن ناآ گاه) ممكن شود آیا هیچ فرد آ گاهى
مىتوان���د ورود ب ��ه چنین ش ��هرى را براى هم ��ه آزاد بگذارد؟
حتى جاسوس ��ان و مفس ��دان ف ��ى االرض مىتوانند در این
شهر بىدر و پیكر مبادله ّاطالعات كنند و با رموز و اشاراتى
بذر توطئه بپاشند.
م���ا مىگوییم باید بر مطبوعات و رس���انهها ب ��ه طور عام
نظارتى باش ��د تا افراد فاس ��د و مفس ��د نتوانن ��د از این طریق
جامع���ه را آل ��وده كنند .با ای ��ن حال چگون ��ه فیسبوك باید
از ه���ر قید و ش ��رطى آزاد باش ��د ،آی ��ا آزادى بى قید و ش ��رط
ّ
ته���اى غربى به هیچ
محدودی 
در دنی���ا دار ی ��م؟ پ ��ارهاى از
وج���ه مش ��كلى را حل نمىكن ��د .آرى اگر ورود در این ش ��هر
ً
مخصوص افراد دانشمند و فرهیخته كه خوب و بد را كامال
ناسره را تش ��خیص مىدهند آن هم
مىشناس ��ند و ِس ��ره از ِ
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براى تحقیق ��ات اجتماعى [ ،علم ��ی و ]...آزاد بود ،مانعى
نداشت؛ درس ��ت مانند كتب گمراه کننده كه {طبق نظر}
فقها مطالعه آن براى عموم حرام اس ��ت ولى براى محققان
1
مذهبى آزاد شمرده مىشود.

همسر یابی
یک ��ی دیگر از موضوعاتی که در فضای مجازی در حال
گس���ترش اس ��ت ،همس ��ریابی اینترنتی اس ��ت .مس ��ئولین
محت ��رم باید برای مدیریت آن فکری بکنن ��د و گرنه افرادی
س���ودجو ب ��ا اس ��تفاده از این فرص ��ت طالیی ک ��ه جوانان به
دنبال شریک زندگی هستند ،سایتهای غیر قانونی را ایجاد
و از این افراد س ��وء استفاده میکنند و آثار شومی را بر جای
میگذارد.
برخی از کارشناسان مذهبی و ازدواج 2میگویند:
«یکی از دستورات اکید اسالم در رابطه با بحث ازدواج
و تشکیل خانواده است .همان طوری که بسیاری از مبانی
مقدس دچار آس ��یبها میش ��وند ،بحث مه ��م ازدواج هم
از آس ��یبها و آفته ��ا بینصی ��ب نمانده اس ��ت .امروز در
کن���ار هر بح ��ث مقدس ��ی ،بدلهای ��ی در جامعه ب ��ه وجود
میآی ��د ،مث ��ل اینک ��ه در بح ��ث مهدویت ،کس ��ی ادعای
 .1آیت اهلل مکارم ،www. makarem.ir :با کمی تغییر.
 .2علی مختار آبادی.

یزاجم طیحم رد درم و نز طباور

مهدویت میکند .در بحث ازدواج نیز متأسفانه با توجه به
رسانههای موجود و اینترنت و سایتهای همسریابی ،این
اتفاق افتاده اس ��ت .اس�ل�ام با توجه به اینکه ازدواج بحثی
مهم برای انس ��ان محسوب میش ��ود که تا آخر عمر با آن سر
و کار دارد ،فرمول ��ی را معرفی میکند و آن آش ��نایی دختر و
پس���ر از طریق خانوادهها است .ازدواج حق جوانها است،
ام���ا تار ی ��خ و تجربه نش ��ان داده ،این راهی ک ��ه اخیرا برخی
جوانها از طریق اینترنت و س ��ایتهای همس ��ریابی پیش
ً
1
گرفته اند{ ،غالبا} به ازدواج صحیح منتهی نمیشود».
جوانان عزیز بهتر اس ��ت برای انتخاب همس ��ر و شریک
زندگ���ی خویش از کانال خانواده اقدام بکنند و از مش ��ورت
با مشاوران دلسوز مذهبی کمال استفاده را ببرند تا با یاری
خدای متعال زندگی سالم و سرتاسر معنوی را شروع کنند.
آسیبهای همسریابی اینترنتی
برای آ گاهی بیشتر کاربران محترم با موضوع ازدواجهای
اینترنت���ی ،برخ ��ی از آس ��یبهای ای ��ن گون ��ه از ازدواجه ��ا و
سایتهای همس ��ریابی که کارشناسان مطرح کردهاند را ذکر
میکنیم:
 .1ازدواجهای ��ی ك ��ه زمین ��ه آن از دوس ��تی خیابان ��ی یا
آشنایی از طریق چت و اینترنت باشد همان طور كه خیلی
 ،www.gerdab.ir .1مقاله «گزارشی از سایتهای همسریابی»
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راحت ش ��كل میگی ��رد ،خیلی زود هم از هم میپاش ��د زیرا
خ���ود آنها كه پیش از ازدواج مرتكب حرام ش ��ده اند ،پس
از ازدواج به یكدیگر مشكوك میشوند كه شاید همسرشان
با اش ��خاص دیگر رابطه نامشروع داش ��ته باشد ،لذا چیزی
1
كه اساس و پایه اش از حرام باشد مداومت و بركت ندارد.
 .2در حقیقت امكان فریب افراد در فضاهای مجازی و
اتاقهای گفت و گو بیش از زمانی است كه افراد رو در روی
ه���م ق ��رار گرفته و در مورد اطالعات ش ��خصی خود س���خن
2
میگویند.
 .3محیطهای مجازی و اینترنتی به گونهای اس ��ت كه
به راحتی میتوان از احساس ��ات دروغین سخن گفت ،اما
ام���كان آنالیز رفتارهای احساس ��ی وجود ن ��دارد و در نتیجه
3
این نوع رفتار را میتوان در دنیای مجازی پنهان كرد.
 .4با توجه به اینکه مدیران سایتها به تمامی اطالعات
وارد شده توسط کاربر(نام و نام خانوادگی ،کد ملی ،آدرس،
ش���ماره تماس و  )...دسترس ��ی دارند .میتوانند از کاربران
سوء استفاده نمایند .این سایتها میتوانند اطالعات وارده
4
را در اختیار افراد غیر مجاز قرار دهند.
 ،www.gerdab.ir .1مقاله «دیوار سست ازدواجهای اینترنتی»
 .2همان.
 .3همان.
 ،www. Cyber Police.ir .4مقال���ه «ازدواجه���ای اینترنت���ی و س���ایتهای
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 .5در ای ��ن س ��ایتها اعض ��اء میتوانند با جل ��ب اعتماد
س���ایرین اق ��دام ب ��ه س ��وء اس ��تفاده از تصاو ی ��ر و اطالعات
2
خصوصی و اخاذی 1از آنها نمایند.
 .6ب ��ا توجه به اینکه برای عضویت ویژه در این س ��ایتها
نی���از به واریز پول به حس ��اب مدیران س ��ایتها میباش ��د در
بیشتر مواقع مدیران به تعهدات خود در قبال کاربران عمل
3
نکرده و پول واریز شده آنان را به سرقت میبرند.
قوانین سایتهای همسریابی
بر اس ��اس قانون ،فعالی ��ت پایگاههای اینترنتی همس���ر
یابی فاقد مج ��وز از وزارت ورزش و جوانان ممنوع {و جرم}
4
است.
•سواالت فقهی

س :نظر شما در مورد همسریابی اینترنتی چیست؟
ج :ت ��ا آنج ��ا که اط�ل�اع داریم تا کن ��ون افراد ی ��ا گروههای
متعددی اقدام به این کار کرده اند ،بعضی موفق بوده اند و
بعضی با مشکالت مواجه شده اند .ولی به هر حال اگر این
همسریابی»
.»cyberextortion« .1
 ،www. Cyber Police.ir .2مقال���ه «ازدواجه���ای اینترنت���ی و س���ایتهای
همسریابی»
 .3همان.
.1393/10/13 ،www. internet.ir .4
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کار زیر نظر افراد مطمئن و با رعایت تمام شوؤنات اسالمی،
و اخذ مجوز از مقامات ذی صالح صورت گیرد کار خوبی
است و ممکن است جلوی بسیاری از مشکالت ازدواجها
را بگی ��رد اما با توجه به ظرافت و حساس ��یتهای مس���اله،
1
نیاز به برنامهریزی دقیق دارد.
س :برخ ��ی از اف ��راد ،اطالع ��ات دروغ ��ی را از خ ��ود در
سایتهای همسریابی قرار میدهند که سبب فریب خوردن
دیگران میشود ،این کار حکمش چیست؟
ج :ح ��رام اس ��ت 2و اگر یک ��ی از دو طرف فر ی ��ب خورده
3
باشد میتواند ،عقد ازدواج را فسخ کند.
س :برخ ��ی از خانمه ��ا ب ��رای ب ��ه دس ��ت آوردن ش���وهر،
تصاویر خود را که با پوش ��ش نامناسب گرفته شده است را
در س ��ایتهای همس ��ریابی قرار میدهند .آیا این کار اشکال
دارد؟
4
ج :جایز نیست.

 .1آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل سیس���تانی ،آیت اهلل شبیری زنجانی،
ایت اهلل نوری همدانی ،ایت اهلل مکارم.1393/11/27 ،
 .3استفتاء ،آیت اهلل مکارم.1393/11/27 ،
 .4اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی ،آی���ت اهلل مکارم،
1393/11/7؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/11/20 ،
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جرائم رایانه ای
یکی از مهمترین مسائل در حوزه امور رایانه ای ،مسئله
«جرایم رایانه ای» 1اس ��ت که شاید شایع ترین معضل رایانه
و اینترنت به شمار میرود.

تعریف جرایم رایانه ای
ب���ه جرمهایی که بوس ��یله ابزار الکترونیک ��ی و مخابراتی
در ح���وزه امور رایان� �های اتفاق میافتد و به اف ��راد حقیقی یا
2
حقوقی ضرر میرساند ،جرائم رایانهای اطالق میشود.
 .1ر.ک :قانون جرائ���م رایانه ای ،مرکز پژوهشهای مجلسwww.rc.majlis.ir :؛
فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،حس���ین آقایی نیا ،رس���ول عابد ،پاییز
 ،1391سال هفدهم ،دوره جدید ،ش  ،59ص  13تا .52
 .2ر.ک :فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،مهدی فهیمی ،پاییز و زمس���تان
 ،1380ش  23و  ،24ص 103؛ فصلنام���ه علم���ی پژوهش���ی حقوق ،محس���ن
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تاریخچه جرائم رایانه ای
تاریخچ ��ه مش ��خصی از پیدای ��ش ج ��رم اینترنت���ی و
کامپیوت ��ری وجود ندارد ولی به هرحال این دس ��ته از جرائم
را بای ��د زائی ��ده و نتیج ��ه تکنول ��وژی ارتباط ��ی و اطالعات���ی
دانست.
بر اساس اطالعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران
در تار ی ��خ  26خ ��رداد  1378به وقوع پیوس ��ت .ی ��ک کارگر
چاپخان ��ه و ی ��ک دانش ��جوی کامپیوت ��ر در کرمان اق ��دام به
جعل چکهای تضمینی مس ��افرتی کردن ��د و چون تفاوت
و تمای ��زی چن ��دان بین ج ��رم کامپیوت ��ری و ج ��رم اینترنتی
وجود ن ��دارد ،عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محس���وب
میش ��ود .بع ��د از این بود که گروههای هکر موس ��وم به گروه
مش قاسم و ،...جرمهای دیگری را مرتکب شدند ،مواردی
چ���ون جع ��ل اس ��کناس ،اس ��ناد و بلیطهای ش ��رکتهای
اتوبوس ��رانی ،جع ��ل اس ��ناد دولت ��ی از قبی ��ل گواهینام���ه،
کارت پای ��ان خدمت ،م ��درک تحصیلی و جعل چکهای
1
مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

تقسیمبندی جرائم رایانه ای
جرمهایی که در فضای س ��ایبری انجام میشود دارای
رهامی ،سیروس پرویزی ،پاییز  ،1391ش  ،27ص  177تا .196
 ،www. hamshahrionline.ir .1مقاله «آشنایی با تاریخچه جرایم اینترنتی»
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اش���کال و اقس ��ام مختلفی اس ��ت که در یک تقس ��م بندی
ً
ب���ه پنچ گروه تقس ��یم میش ��وند ک ��ه تقریبا هم ��ه جرمها زیر
مجموعه این گروهها قرار میگیرند:
 .1تجاوز اینترنتی 1:عبور از مرزها و محدودیتها ،ورود به
حریم مردم و یا وارد کردن آسیبهای گوناگون به مالکیت
م���ردم مانند :ه� �ک کردن ،وارد ک ��ردن ویروس ب ��ه رایانه و یا
شبکهای از رایانهها.
2
 .2سرقت اینترنتی  :این اعمال عموما در حوزه اقتصادی
و نق���ض مالکی ��ت معن ��وی افراد ص ��ورت میگی ��رد .مانند:
تقلبهای بانکی و سرقت اطالعات کارت اعتباری افراد.
 .3ه���رزه نگاری اینترنت���ی 3:نقض اصول اخالقی و فطری
برای اشاعه بیحیایی در جامعه.
 .4خش���ونت اینترنتی :بروز آسیبهای روانی و یا تحریک
دیگران برای انجام خشونتهای فیزیکی علیه دیگران که
 .1ر.ک :فصلنام���ه ره آورد نور ،تابس���تان  ،1388ش  ،27ص  21تا 25؛ فصلنامه
مطالعات بین المللی پلیس ،ارش���د بختیاری ،محمدرضا فراتی ،مصطفی
الماسی ،فاطمه جالئیان مهری ،زمستان  ،1389ش  ،4ص  106تا .134
 .2ر.ک :ماهنام���ه کان���ون ،صم���د حضرتی ش���اهین دژ ،اردیبهش���ت  ،1391ش
 ،128ص  75تا .94
 .3ر.ک :فصلنام���ه حق���وق اس�ل�امی ،حس���ین عل���ی ب���ای ،باب���ک پورقهرمانی،
زمس���تان  ،1388ش  ،23ص  97ت���ا 126؛ ماهنام���ه س���یاحت غ���رب ،ب���ت
استیونس ،تیر  ،1383ش  ،13ص  43تا 48؛ ماهنامه فقه و حقوق خانواده،
زهرا قدس���ی ،ابوالحسن مجتهد س���لیمانی ،پاییز و زمستان  ،1389ش،53
ص  118تا .138

137

138

فقه و زندگی ( )33رایانه و اینترنت

نتیجه نقض قوانین حقوقی حفاظت فردی است.
 .5البت ��ه گ ��روه دیگ ��ری از جرای ��م وجود دارن ��د که علیه
دولته ��ا ص ��ورت میگیرن ��د و چنی ��ن تعر ی ��ف میش���وند:
«شکس ��تن قوانینی که برای حفظ و تامین تمامیت کش���ور
و زیر س ��اختهای آن تصویب ش ��دهاند ،مانند :تروریسم،
1
جاسوسی و افشای اسرار رسمی».

مهمترین جرمهای اینترنتی در جهان
مهمتر ی ��ن و پرکاربردتر ی ��ن جرمهای ��ی ک ��ه در محی���ط
مجازی انجام میشود به شرح زیر است:
انتش ��ار اخب ��ار ک ��ذب ،ارس ��ال مطال ��ب ،تصاوی���ر و
فیلمه ��ای مس ��تهجن ،آم ��وزش و تبلی ��غ تروریس ��م ،هت���ک
حرمت افراد ،اس ��تفاده از فضای متعلق به دیگران ،ارسال
پیامه ��ای مخرب ،اخالل در دسترس���ی ب ��ه دیگران ،نقض
حق مالکیت ،هک و ویروس ��ی کردن س ��ایت ه ��ا ،ورود به
حریم خصوصی افراد از طریق ایمیلها بخشی از جرمهای
اینترنت محسوب میشوند.
ب ��ه جرمه ��ای اینترنت ��ی میت ��وان کالهب ��رداری ،س���وء
اس���تفاده از نام ش ��رکت ها ،س ��رقت اینترنتی و اس ��تفاده از
عالی ��م اینترنتی ،نفوذ به س ��ایتهای دولت ��ی و خصوصی،
 ،www.gerdab.ir .1مقاله «نگاهی جامع به جرایم سایبری .»1
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باج خواه ��ی از افراد ،طراحی برنامهه ��ای مخرب ،جنایت
1
و سایر موارد از طریق « »Emailو « »chatرا هم اضافه کرد.
ب���ا توجه به مطال ��ب باال ،به صورت مختص ��ر و مفید به
جرمهای رایانهای یا س ��ایبری میپردازیم و مس ��ائل آن را در
حوزه فقه و قانون دنبال میکنیم.

 .1عبور از فیلترینگ
فیلترینگ و مس ��ائل 2پیرامون آن از موضوعات عمومی
ً
اس���ت که تقریبا در ذهن هر شخصی که با اینترنت ارتباط
یش ��ود .در ادامه بحث به بعضی از
داش���ته باش ��د ایجاد م 
شبهات این مسئله هم اشاره میشود.
علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
در دنی ��ای امروز خیلی از مردم ب ��ا اینترنت ارتباط دارند
و بس���یاری از کاره ��ای خ ��ود را ب ��ا این اب���زار جهان ��ی انجام
میدهند ،متأس ��فانه بعضی از افراد یا کش ��ورها برای اینکه
فرهن���گ ،اعتقادات و دین افراد دیگ ��ر را تغییر دهند اقدام
به تولید و توزیع مطالب غیر انس ��انی و اخالقی میکنند .هر
کش���وری برای اینکه از آس ��یبهای این پدیده شوم و فراگیر
(و البته بس ��یار تأثیر گذار) در امان باشند سعی میکنند از
 ،www. hamshahrionline.ir .1مقاله «آشنایی با تاریخچه جرایم اینترنتی»
 .2استفاده ،خرید و فروش فیلتر شکن و وی پی ان.
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ابزاری استفاده کنند تا مردم و جامعه خود را حفظ کنند.
وس ��یله و اب ��زاری ک ��ه در فضای مج ��ازی ،جامع ��ه را تا
ح���دودی از خط ��رات و آس ��یبهای اعتق ��ادی ،اخالق���ی،
سیاسی و  ...حفظ میکند به «فیلترینگ» معروف است.
می توان ح ��وزه فیلترینگ را ب ��ه موضوعات «اعتقادی،
اخالقی ،امنیتی و سیاسی» تقسیم کرد .پس میتوان علت
اصل ��ی ایج ��اد «فیلترین ��گ» را حف ��ظ مردم ی ��ک جامعه از
آسیبهای فضای مجازی دانست که البته عقل و شریعت
هم آن را تأیید و امضا میکند.
پاسخ به یک شبهه
بعضی از افراد سوال میکنند چرا در ایران ،از فیلترینگ
یش ��ود و اف ��راد را ب ��رای دسترس ��ی به س ��ایتها
اس���تفاده م 
محدود میکند در حالی که در بس ��یاری از کش ��ورها ،مردم
به راحتی به س ��ایتها دسترس ��ی دارند و ب ��ه صورت آزاد از
مطالب آن استفاده میکنند.
ب ��رای پاس ��خ ب ��ه ای ��ن س ��وال ،موض ��وع فیلترین ��گ در
1
کشورهای دیگر را بررسی میکنیم.
فیلترینگ در آمریكا
محدود س ��ازی دسترس ��ی کاربران به محتوای اینترنت
 .1ر.ک ،www. internet.ir :مقاله «فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در كشورهای
جهان».
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در ایاالت متح ��دۀ آمریکا از نظام قانون ��ی ویژهای برخوردار
ً
است ولی به روشهای کامال حرفهای و نامحسوس صورت
میگیرد.
در آغ ��از دوران رش ��د چش ��مگیر اینترن ��ت در ده ��ه  90و
افزای���ش تصاعدی محت ��وا در آن ،والدی ��ن آمریکایی تحت
تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانههای بزرگ،
از دسترس ��ی فرزندانش ��ان ب ��ه اینترن ��ت به ه ��راس افتادند و
فش���اری را آغاز کردن ��د که منجر به تصو ی ��ب «قانون نزاکت
ارتباط���ات» 1در کنگ ��ره آمر ی ��کا ش ��د .ای ��ن قان ��ون ،فیلتر و
مس���دود س ��اختن محتویات «غیر اخالقی» را مجاز دانسته
اس���ت .به دنبال تصویب این قانون ،ش ��رکتهای سازنده
نرم افزارهای امنیتی برای رایانهها و ش ��بکه ها ،برنامههای
فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدأ خدمات اینترنتی
یعن���ی ش ��رکتهای «رس ��ا» 2و ی ��ا ب ��ه ص ��ورت مجزا توس ��ط
شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانهها نصب میشوند.
بسیاری از شرکتهای تولید کننده برنامههای امنیتی
تمای���ل ندارن ��د برنام ��ه هایش ��ان را تح ��ت عنوان «سانس ��ور
اف���زار» 3معرف ��ی کنند .با توج ��ه به جنبه منف ��ی این عنوان،
آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح میدهند .سانس ��ور
.Communications Decencey Act .1
.ISP .2
.Censorware .3
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افزاره ��ا میتوانن ��د با یافت ��ن کلماتی خ ��اص در یک آدرس
اینترنتی دسترس ��ی به آن تارنما را مس ��دود کنند یا حتی در
نمونههای پیش ��رفته تر ،محتوای تارنماه ��ا را نیز برای یافتن
کلید واژهها و تصاویر تعیین ش ��ده کاوش نمایند .البته هم
اكن���ون برخی نرم افزارها با عنوان « »detection pornدر بازار
وجود دارد كه ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر
نمودن آنها اقدام مینماید.
پس از حوادث یازدهم س ��پتامبر  2001نیز ،پاى دولتها
و حكومته ��اى فراوان ��ى ب ��ه حیط ��ه فیلترین ��گ باز ش���د و
در ای ��ن می ��ان نقش كش ��ورهاى اروپای ��ى و به و ی ��ژه ایاالت
متحده پر رنگتر از س ��ایرین بود .ای ��االت متحده به عنوان
پیش ��روترین كش ��ور دنیا ه ��م در زمینه به كارگیرى و توس���عه
تجهی ��زات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى،
پس از حمالت  11س ��پتامبر ،با چالشی جدى در مواجهه با
اینترنت رو به رو شد و دولت این كشور ،قوانین محكمى را
در این مورد وضع كرد تا جایى كه حامیان حریم ش ��خصى
و آزادىهاى مدنى به اعتراضات گس ��تردهاى علیه دولت
بوش دس ��ت زدن ��د .آمریكا در تاریخ  24اكتب ��ر  ،2001قانونى
تحت عن ��وان «الیحۀ میهنپرس ��تی» 1را تصویب كرد كه به
موج ��ب آن ،كنت ��رل و نظارت بر تبادل دادهه ��اى «»online
.Patriot Act .1
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كارب���ران ،رنگ قانونى ب ��ه خود مىگرفت؛ ای ��ن قانون كه در
قال���ب مبارزه با تروریس ��م به تصویب رس���یده بود ،موجى از
ت و اعت ��راض را ه ��م در میان جمه ��ورى خواهان و
مخالف��� 
ه���م در بی ��ن دموكراته ��ا برانگیخت .پیادهس ��ازى الیحۀ
میه���نپرس ��تی كه ب ��ه ش ��دت از س ��وى دادس ��تانى امریكا
دنب���ال میش ��د ،در نوامب ��ر  2003رئی ��س جمهور ب ��ا اعطاى
اختیارات بیش ��تر به پلی ��س امریكا 1از این نیرو خواس ��ت تا
كلی���ه اطالعات مربوط ب ��ه كاربران اینترنت ��ى را ،حتى براى
تحقیق���ات غیر رس ��مى ،جم ��عآورى كند .از س ��وى دیگر،
برخى ایالتهاى امریكا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص
به خود را براى فیلتر كردن محتواى اینترنتى دارند.
«الیح ��ۀ محافظ ��ت ک ��ودکان از اینترن ��ت» 2نی ��ز یکی از
مجموع ��ه قوانینی اس ��ت که کنگرۀ آمریکا ب ��رای جلوگیری
از دسترس ��ی ک ��ودکان ب ��ه محت ��وای غیراخالق ��ی تصو ی ��ب
ک���رده اس ��ت .بر اس ��اس این قانون که در  21دس ��امبر س ��ال
 2000ب���ه امضای بیل کلینت ��ون ،رییسجمهور وقت آمریکا
رس���ید ،م ��دارس و کتابخانهه ��ای عمومی موظف ش ��دند
تا ب���راى انج ��ام فعالیته ��اى اینترنتى ،فیلتره ��اى مربوط
ب���ه تارنماه ��ای غیر اخالق ��ی ،تارنماه ��ای گ ��پ اینترنتی،3
.FBI .1
.CIPA .2
.chat .3
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تارنماهای « »social networkingو انجمنهای گفتو گو
را بر روی كامپیوترهاى خود نصب كنند.
ب ��ا تمام این اوص ��اف این قانون در س ��ال  2003میالدی
توسط دیوان عالی ایاالت متحدۀ آمریکا به تصویب رسید.
کنگ ��رۀ آمر ی ��کا ،قوانین گونا گ ��ون دیگری را نیز ب ��رای کنترل
دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده
بود که نخستین آنها به سال  1934میالدی برمیگردد.
در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران
و مس ��افران خطوط هواپیمایی آمر ی ��کا از برخی کاربران در
اس���تفاده از تارنماهای غیراخالقی با محتویات مستهجن،
صاحبان ش ��رکتهای هواپیمایی به فک ��ر فیلتر کردن این
تارنماه ��ا افتاده ان ��د« .امریکن ایرالینز» به عنوان نخس���تین
شرکت در میان شرکتهای فعال در خطوط هوایی آمریکا
اق���دام به مس ��دود ک ��ردن چنی ��ن تارنماهای ��ی و برخ ��ورد با
استفاده کنندگان از آنها کرده است .به این ترتیب کاربران
اینترنت ��ی از این پس امکان ورود ب ��ه تارنماهای غیراخالقی
را در هواپیما نخواهند داش ��ت .این اقدام در حالی صورت
میگی ��رد که برخی مس ��افران در مدت پرواز خ ��ود با ورود به
اینترن ��ت از تارنماه ��ای غیر اخالقی اس ��تفاده میکردند که
ای���ن موض ��وع مورد اعت ��راض دیگ ��ر مس ��افران و مهمانداران
هواپیم ��ا ق ��رار گرفت ��ه و ای ��ن رفت ��ار را موجب صدم ��ه دیدن

یا هنایار مئارج

س�ل�امت اجتم ��اع میدانس ��تند .بر این اس ��اس نخس ��تین
فیلترین���گ در هواپیمای بوئینگ م ��دل  767-200به اجرا
1
در آمده است.
ب���ا توج ��ه به مطال ��ب ارائه ش ��ده میت���وان ادع ��ا کرد که
«فیلترین ��گ» در همه کش ��ورها اجرا میش ��ود و فقط مربوط
به ایران نیس ��ت .ولی دش ��منان اس�ل�ام و ایران این شبهه را
در ذه���ن جوان ��ان ما القاء میکنند تا نس���بت ب ��ه جمهوری
اس�ل�امی بدبی ��ن ش ��وند در حالیکه نظ ��ام اس�ل�امی فقط به
خاطر حفظ سالمت اخالقی و دینی مردم این کار را انجام
میدهد.
آسیبهای استفاده از ابزار عبور از فیلترینگ
متأس ��فانه برخ ��ی از اف ��راد ب ��دون توج ��ه ب ��ه آس ��یبهای
اس���تفاده از ابزار دور زدن فیلترین ��گ در دامهایی میافتند
ک���ه در بعضی اوقات ضررهای وارد ش ��ده غی ��ر قابل جبران
است.
کارشناس ��ان پلیس فتا میگویند :اس ��تفادهکنندگان از
فیلتر ش���کن توجه کنن ��د که اطالعات آنها بر روی س ��رورها
یش ��ود و اف ��راد ارائ ��ه دهنده ای ��ن فیلتر ش ��کنها به
ثبت م 
اطالعات آنها دسترس ��ی دارند2؛ حت ��ی به اطالعات بانکی
 ،www. internet.ir .1مقال���ه «فیلترین���گ و نظ���ارت ب���ر اینترنت در كش���ورهای
جهان».
 ،www. Cyber Police.ir .2مقاله «هشدار پلیس فتا درباره فیلتر شکن».
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کارب���ران دسترس ��ی دارند و ام ��وال آنها را س ��رقت میکنند.
در این نمونه از کالهبردار یها ش ��خص فروش ��نده از طریق
ارس���ال ایمیل یا از طر ی ��ق تارنما کاربر یا خر ی ��دار را به درگاه
جعل ��ی جه ��ت انجام خر ی ��د اینترنت���ی انتقال و دس ��ت به
س���رقت اطالع ��ات وارد ش ��ده توس ��ط وی میزن ��د .س���پس
موجودی حس ��اب را به طریقی که قابل شناس ��ایی نباش���د
به حس ��اب اش ��خاص دیگری جه ��ت خرید تجهی ��زات یا
ارتقاء رتبه سایت خود ،انتقال میدهند که پس از شکایت
شخص ش ��ا کی مشخص میگردد که این مبلغ به حساب
ش���خصی وارد ش ��ده ک ��ه متهم اصل ��ی نیس ��ت و فقط حق
الزحم ��ه یا دس ��تمزد خ ��ود را از یک کار ب ��ر اینترنتی دریافت
1
کرده است.
کاربر با استفاده از  VPNو همچنین نرمافزار فیلترشکن
ً
با اتصال به یک سرور در خارج از کشور (عمدتا در انگلیس
و آمریکا) متصل ش ��ده و همین امر موجب اختصاص یک
 IPخارج ��ی ب ��ه رایان ��ه کار ب ��ر داخلی میش ��ود ک ��ه در ادامه
ای���ن کار ،هم ��ه دادهها و اطالع ��ات از رایانه کاربر به س���رور
خارج ��ی انتق ��ال پی ��دا ک ��رده و از آنجا وارد دنی ��ای مجازی
اینترنت میشود و به این وسیله از فیلترینگ داخلی کشور
عب���ور میکند .اما این عبور از فیلتر ب���ا تهدیدهایی رو بهرو
 ،www. Cyber Police.ir .1مقال���ه «هش���دار پلیس فتا فارس در خصوص فیلتر
شکن».

یا هنایار مئارج

میش���ود؛ به این ترتیب که کاربر نمیداند ،بیش ��تر و اغلب
س���رورهایی ک ��ه اش ��تراک  VPNرا در اختی ��ار کار ب ��ران قرار
میدهند ،نه تنها تمامی اطالعات رد و بدل شده را بررسی
و کنت���رل میکنند ،بلکه به همین وس ��یله با پورتهای باز
رایانه کاربر به اطالعات درون رایانه وی دسترسی پیدا کرده
و ام���کان کپ ��یبرداری و ی ��ا دیدن اطالع ��ات داخلی رایانه
کاربر برای س ��رورهای خارجی ّ
میس ��ر میشود .این در حالی
اس���ت که اگر کاربر برای مثال در ش ��بکه محل کارش ،این
نوع ارتباط را برقرار کند ،س ��رور میتواند از طریق رایانه کاربر
به اطالعات ش ��بکه داخلی آن اداره نیز دسترسی پیدا کند
و نیز با نرمافزارهای پیشرفته بدون آ گاهی کاربر ،اطالعات
موج���ود در رایان ��ه یا ش ��بکه داخلی کاربر را ب ��رای خود کپی
کند .همین مس ��ئله در نرمافزارهای فیلترشکن مانند «فری
1
گیت» و «اولترا سورف» نیز در حال انجام است.
به صورت کلی میتوان خطرات و آسیبهای استفاده از
نرم افزارهای فیلترشکن و  VPNرا چنین بیان کرد:
 .۱زمینه برداشت کلیه اطالعات شما از کامپیوترتان را
فراهم میسازد.
 .۲آنتی ویروس و فایروالتان 2را خنثی میکند.
 ،www.gerdab.ir .1مقال���ه «خط���رات اس���تفاده از ن���رمافزارهای فیلترش���کن و
»VPN
 .2فایروال یک برنامه و یا دستگاه سخت افزاری است که با تمرکز بر روی شبکه
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 .۳زمین ��ه انتق ��ال بدافزاره ��ا ب ��ه کامپیوتر ش ��ما را فراهم
میکند.
 .۴امکان ضبط تمامی فعالیتهای ش ��ما در اینترنت
را فراهم میسازد.
 .۵یوزر و پس ��ورد س ��ایت ،و ب�ل�ا گ ،کامپیوت ��ر ،ایمیل و
تمام ��ی قس ��متهای فضای مج ��ازی که نیاز ب ��ه تایپ رمز
دارد را افشا میکند.
 .۶زمین ��ه نفوذ دیگ ��ر هکرها ب ��ه کامپیوتر ش ��ما را فراهم
میسازد.
ّ
مد
 .۷آمار و مش ��خصات شما را در تمامی سایتهای ِ
نظر هکر ثبت میکند.
 .۸اعتبار اطالعاتی ش ��ما را در ردهه ��ای جهانی پایین
میآورد.
 .۹مش ��خصات کامل ش ��ما به عنوان ی ��ک متخلف در
تمامی س ��ایتهای معتبر علم ��ی و اجتماعی جهان ثبت
میشود.
ً
 .۱۰الگ ��وی اصلی اتصال ش ��ما به اینترن ��ت کال مختل
میشود.
 .۱۱کدهای صفر یک اصلی ش ��ما به صفحه باز تبدیل
و اتصال اینترنت ،تسهیالت الزم در جهت عدم دستیابی کاربران غیرمجاز
به ش���بکه و یا کامپیوتر شما را ارائه مینماید ،www.cyberpolice.ir( .مقاله
«فایروال چیست؟»)

یا هنایار مئارج

میش���ود در نتیجه در صورتی که از فیلترشکن هم استفاده
نکنید ،باز هکر میتواند وارد سیس ��تم ش���ما شود .به خاطر
داش���ته باشید :اس ��تفاده از پروکس ��ی 1نیز همین بال را به سر
2
شما میآورد.
مجازات عبور از فیلترینگ
هرک ��س مرتکب اعمال زیر ش ��ود ،به حبس از نود و یک
روز تا یک س ��ال ی ��ا جزای نق ��دی از پنج تا بیس ��ت میلیون
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
 .1فروش یا انتش ��ار یا در دس ��ترس ق ��رار دادن گذرواژه یا
ه���ر دادهای ک ��ه ام ��کان دسترس ��ی غیرمج ��از ب ��ه دادهها یا
سیس���تمهای رایان� �های ی ��ا مخابرات ��ی متعلق ب ��ه دیگری را
3
فراهم میکند.
 .2آم ��وزش نح ��وه ارتکاب جرای ��م دسترس ��ی غیرمجاز،
ش���نود غیرمجاز ،جاسوس ��ی رایانهای و تخریب و اخالل در
« .1پروکس���ی» س���روری اس���ت که به عنوان یک واس���طه بین کاربر و س���رور عمل
میکن���د .هنگامی ک���ه رایانهای از طریق پروکس���ی به اینترنت وصل اس���ت و
میخواه���د به یک فایل دسترس���ی پی���دا کند ،ابت���دا درخواس���تش را به یک
س���رور پروکس���ی میفرس���تد .آن گاه پروکس���ی ب���ه رایانه مقصد متصل ش���ده،
فایل درخواس���تی را دریافت میکند و بعد آن را برای رایانه درخواست کننده
میفرستد ،www.rasekhoon.net( .مقاله «آیا میدانید پروکسی چیست؟»)
 ،www.gerdab.ir .2مقاله «وقتی از فیلتر ش���کن اس���تفاده میکنید چه اتفاقی
میافتد؟»
 ،www.rc.majlis.ir .3قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل هفتم ،ماده .25
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دادهها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی.
تبصره :چنانچه مرتکب ،اعمال یاد ش ��ده را حرفه خود
قرار داده باشد ،به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده
محکوم خواهد شد2.طبق این ماده قانونی« ،انتشار ،خرید
3
و فروش فیلتر شكن ها» جرم است.
دبیر کارگ ��روه تعیی ��ن مصادیق محت ��وای مجرمانه ،4در
یکی از مصاحبههای خود صرف اس ��تفاده از فیلترشکن را
جرم تلقی نمیکند اما اس ��تفاده از فیلترش ��کن برای انجام
5
عمل مجرمانه ،جرم محسوب میشود.
مدیر دفتر مطالعات فناور یهای نوین مرکز پژوهشهای
مجل ��س 6گف ��ت 7»VPN« :غیرقانون ��ی نیس ��ت و در قان���ون
1

 ،www.rc.majlis.ir .1قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل هفتم ،ماده .25
 .2همان.
 ،www.rc.majlis.ir .3فهرس���ت مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده 21
قانون جرایم رایانه ای).
 .4عبد الصمد خرمآبادی.
 ،www.gerdab.ir .5مقال���ه «اگ���ر اس���تفاده از فیلترش���کن و  vpnج���رم اس���ت،
مجازات آن چیست».1389/10/9 ،
 .6رضا باقری اصل.
 .7ش���بکه خصوص���ی مج���ازی ی���ا  Virtual Private Networkک���ه ب���ه اختصار
 VPNنامیده میش���ود ،امکانی اس���ت برای انتقال ترافیک خصوصی بر روی
ش���بکه عمومی .معم���وال از  VPNبرای اتصال دو ش���بکه خصوصی از طریق
ی���ک ش���بکه عمومی مانند اینترنت اس���تفاده میش���ود.منظور از یک ش���بکه
خصوصی ش���بکهای اس���ت که بطور آزاد در اختیار و دسترس عموم نیست.
( ،www.rasekhoon.netمقاله «س�ل�ام اگه میش���ه سرویس وی پی ان را برای
من کامل توضیح بدید»)

یا هنایار مئارج

جرای���م رایانهای هیچ مادهای مبنی ب ��ر اینکه پروتکل VPN
غیرقانونی اس ��ت وجود ندارد .وی ادامه داد :همچنین بند
ال���ف م ��اده  25قانون جرایم رایان� �های تا کی ��د دارد که توزیع
و انتش���ار و تولی ��د و ی ��ا انج ��ام معامله یا ن ��رم افزار ی ��ا هر نوع
ً
اب���زار الکترونیکی که «صرفا» برای ارت ��کاب جرایم رایانهای
ب���ه کار م� �یرود مجازات دارد ام ��ا  VPNو ی ��ا ابزارهای دیگر
ً
مص���داق این واژه «صرفا» نیس ��تند و به ط ��ور مثال بانکها و
موسس���ات مال ��ی از این پروتکل ب ��رای تبادل اطالعاتش ��ان
اس���تفاده میکنند چرا که از امنیت باالتری برخوردار است
اما براس���اس ماده  32قانون ،مش ��مول نگهداری اطالعات
کارب���ران و «داده ترافی ��ک» هس ��تند .اگر چ ��ه در صورتی که
س���ایتی اق ��دام ب ��ه ارائه ی ��ا ف ��روش اب ��زار دور زدن فیلترینگ
کن���د یا اطالع ��ات کار ب ��ران و داده ترافی ��ک خدمات VPN
یت ��وان با همی ��ن قانون آن را مش ��مول
را نگه���داری نکن ��د م 
مج���ازات دانس ��ت ای ��ن مهم در اکث ��ر کش ��ورهای جهان به
عنوان رویه وجود دارد که البته بررسی نحوه فروش این ابزار
1
در اینترنت نکات دیگری را نشان میدهد.
•سواالت فقهی

س :آیا استفاده از فیلتر شکن جایز است؟
 ،www. Cyber Police.ir .1مقال���ه «مصادی���ق جرای���م رایان���های ب���رای ایمی���ل و
استفاده از .»VPN
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ج :ا گ ��ر بر خالف قوانین جمهوری اس�ل�امی ایران نبوده
و برای اس ��تفاده از س ��ایتهای غیر اخالقی ،مس ��تهجن و
منحرف نباشد و از دیدن صحنههای عریان در امان باشد
2
برای استفاده شخصی اشکال ندارد.
س :یکی از امکاناتی که در اینترنت به صورت غیر مجاز
وجود دارد  VPNاست .به این وسیله بعضی از سایتها که
فیلتر هستند نمایش داده خواهند شد و میتوان فایلهای
صوت ��ی تصویری را دانلود کرد .من برای س ��مینار دانش���گاه
ب���ه فیلمهای علم ��ی احتیاج دارم ولی با وج ��ود فیلتر بودن
س���ایتها نمی توانم چیزی دانلود کنم .آیا میتوانم از فیلتر
شکن برای کارهای غیر حرام استفاده کنم ؟
ج :ای ��ن کار در صورت ��ی ک ��ه مخالف قوانی ��ن و مقررات
حکومت اس�ل�امی باش ��د جایز نیس ��ت ولی بر مراکز علمی
الزم اس ��ت امکان اس ��تفاده از مناب ��ع علمی س ��الم را برای
3
دانشجویان فراهم کنند.
س :من مدتی اس ��ت که از طریق اینترنت فیلتر ش���کن
و  VPNمیفروش ��م .آی ��ا وقت ��ی نم ��ی دانی ��م کار ب ��ر از آن چه
استفادهای میکند ،فروش آنها جایز است؟

1

 .1آی���ت اهلل مظاه���ریwww.almazaheri.ir :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای،
.93/6/12
 .2استفتاء ،آیت اهلل سیستانی.93/6/12 ،
 .3آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
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ج :در صورت ��ی که مخالف قوانی ��ن و مقررات حکومت
1
اسالمی باشد ،جایز نیست.

 .2جاسوسی رایانه ای
جاسوس ��ی آن اس ��ت ک ��ه اخب ��ار و اطالع ��ات کس ��ی یا
موسس���های و یا کش ��وری را مخفیانه گرد آورند و به شخص
یا موسس ��ه و یا کش ��وری بدهند2.با توجه به تعریف مذکور،
اگر این جاسوس ��ی ب ��ا ابزار رایانهای و مخابراتی انجام ش ��ود
3
«جاسوسی رایانه ای» نامیده میشود.
جاسوس ��ی به صورت کلی و مطلق ،ح ��رام و غیر مجاز
نیس���ت بلکه اگر برای امر مهمی مانند آ گاهی از تحرکات و
اطالعات دشمنان اسالم باشد اشکال ندارد چون در سیره
پیامب���ر اکرم( 4)6و علی (5 )7فرس ��تادن جاس ��وس در
بین سپاه دشمنان برای جمع آوری اطالعات ،الزم و امری
6
متداول بوده است.
 .1آیت اهلل مکارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل
شبیری زنجانی.1393/6/23 ،
 .2فصلنامه علمی پژوهش���ی حقوق ،محس���ن رهامی ،س���یروس پرویزی ،پاییز
 ،1391ش  ،27ص .180
)www.persianacademy.ir : cyber espionage( .3
 .4دعائم اإلسالم ،ابن حیون ،ج ،1ص .369
 .5همان.
 .6ر.ک :مجله فقه اهل بیت ( :فارسى)؛ ج ،26ص  76تا .101
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قوانین
در قانون برای جاسوس ��ی رایانهای قوانین و مجازاتی در
نظر گرفته شده است که به آنها اشاره میشود:
ماده  :3هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادهای سری
در حال انتقال یا ذخیره ش ��ده در سیس ��تمهای رایانهای یا
له ��ای داده مرتکب اعمال زیر ش���ود به
مخابرات ��ی ی ��ا حام 
مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترس ��ی به دادۀ مذکور یا تحصیل آنها یا ش���نود
محتوای س ��ری در حال انتقال ،به حبس از یک تا سه سال
یا جزای نقدی از بیس ��ت تا ش ��صت میلیون ر ی ��ال یا هر دو
مجازات.
ب) در دس ��ترس قرار دادن دادۀ مذکور برای اش ��خا ص
فاقد صالحیت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افش ��ا ی ��ا در دس ��ترس ق ��رار دادن دادۀ مذک ��ور ب���رای
دولت ،س ��ازمان ،ش ��رکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها ،به
حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره  :1دادهای س ��ری دادهای است که افشای آنها به
امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
م���اده  :4هرک ��س ب ��ه قصد دسترس���ی ب ��ه دادهای س���ری
موض ��وع ماده ( )3این قان ��ون ،تدابیر امنیتی سیس ��تمهای
رایانهای یا مخابراتی را نقض کند ،به حبس از ش ��ش ماه تا
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دو س���ال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو
1
مجازات محکوم خواهد شد.
البت ��ه در ش ��رایط خاصی حکم و مجازات جاسوس ��ی،
اعدام است که در قانون مد نظر گرفته شده است.
•سوال فقهی

س :جاسوسانى كه ّاطالعات نظامى یا غیر نظامى كشور
اس�ل�امى را با عل ��م و آ گاهى ،در اختیار دش ��من مىگذارند
و در ای���ن رابط ��ه گاه ��ى در كش ��ورهاى بیگانه آموزش ��هایى
دیدهان���د و در مقاب ��ل آن مبلغ ��ى هم دریاف ��ت مىكنند و یا
ب���دون پاداش این كار را انجام مىدهند چه حكمى دارند،
آیا محاربند؟
ج :اطالق عنوان محارب بر جاس ��وس مش ��كل اس ��ت،
ن ام ��ورى در فت ��اوا و روای ��ات آمده اس ��ت
زی���را در تعر ی ��ف آ 
كه بر جاس ��وس تطبی ��ق نمىكند ولى مواردى از جاسوس ��ى
ّ
پیدا مىش ��ود كه از محاربه نیز ش ��دیدتر است .به طور كلى
جاسوس ��ى را بای ��د مطاب ��ق محتواى آن تقس ��یم ك ��رد هرگاه
مربوط به اخبارى بوده باش ��د كه پایههاى احكام اس�ل�امى
یا حكومت اس�ل�امى را متزلزل س ��ازد و یا جان مسلمانان را
ّ ً
به وس���یله آن ب ��ه خطر مىاندازد مس ��لما محك ��وم به اعدام
اس���ت .همچنی ��ن اگر اخبار او س ��بب گس ��ترش فس ��اد در
 ،www.rc.majlis.ir .1قانون جرائم رایانه ای ،بخش  ،1فصل  ،1مبحث .3
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مقیاس وسیعى گردد به طورى كه عنوان مفسد فى االرض
به معناى قطعىاش بر او صادق شود ،نیز محكوم به اعدام
اس���ت ،ولى اگر در موضوع ��ات كوچكترى باش ��د كه هیچ
یك از مسائل فوق در آن نیست ،مثل این كه ّاطالعات غیر
مه���م و خالى از خطر عم ��ده را در اختیار بیگانگان بگذارد
در این صورت مش ��مول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر
1
تناسب با میزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت.
س :آیا جاسوس ��ی کردن از دشمنان اس�ل�ام برای حفظ
نظام اسالم و انقالب جایز است؟
ج :اشکال ندارد و گاهی هم واجب میشود 2.البته باید
3
قانون مراعات شود.

 .3سرقت رایانهاى
س ��رقت اینترنت ��ی عبارت اس ��ت از این که کار ب ��ر بالغ،
عاقل ،عالم و مختار بدون اجازه و با اس ��تفاده از تکنولوژی
رایان� �های و سیس ��تم مخابراتی ،قفل س ��ایت ی ��ا فایلی را در
محیط مجازی اینترنت که متعلق به غیر است ،به واسطه
به اجرا گذاشتن رمز سایت یا فایل مذکور بشکند و به ارزش
ربع دینار ،دادههایی را که ارزش مالی دارد ،کات ( )cutو از
 .1استفتاءات جدید ،آیت اهلل مكارم ،ج ،1ص  ،361س .1219
 .2استفتاء ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/8/25 ،
 .3استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/8/23 ،
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آن استفاده کند.
اگر کاربران رایانهای نس ��بت به تدابی���ر امنیتی بی توجه
باش���ند یا نسبت به آموزش ��های الزم برای استفاده از دنیای
مج���ازی و رایان� �های ب ��ی اطالع باش ��ند ممکن اس ��ت مورد
هدف سارقان اینترنتی قرار بگیرند.
برای این که نس ��بت به این موضوع دقت بیشتری شود
توجه شما را به گزارشی که از یک سرقت اینترنتی ارائه شده
ً
است جلب میکنیم :اخیرا یك شركت امنیتی كشف كرده
اس���ت كه باند خالفكار روس ��ی ب ��ا نام « »close-knitاقدام
ب���ه دزدی ��دن ح ��دود  1.2میلیارد ن ��ام كار ب ��ری و كلمۀ عبور
اینترنتی كرده است كه بزرگترین دزدی تاریخ در این زمینه
به حس���اب میآید .نكتۀ قابل توجه در رابطه با این موضوع
آن اس���ت كه كار این گروه س ��رقت اطالعات حسابهای
بانك���ی كاربران نیس ��ت ،بلكه آنها از طریق ارس ��ال اس ��پم
محص���والت س ��اختگی مانن ��د قرصهای كاه ��ش وزن به
ایمیلهای دزدیده شده كسب درآمد میكنند .این شركت
امنیت���ی در میلوا ك ��ی ب ��ا ن ��ام « ،»Hold Securityب ��ه دلی ��ل
توافقات عدم افش ��ا و جلوگیری از س ��وء استفادۀ گسترده از
آس���یب پذیریهای موجود در آن س ��ایتها ،امكان انتشار
وبس���ایتهایی را كه مورد هدف ق ��رار گرفتهاند را ندارد.
1

 .1فصلنام���ه فقه و اصول ،عل���ی اکبر ایزدی فرد؛ علی پیردهی حاجیکال ،بهار و
تابستان  ،1389ش  ،84ص .47
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اطالعات به دس ��ت آمده نش ��ان میدهد كه حس ��ابهای
كاربری از حدود  420هزار س ��ایت جمع آوری ش ��ده است،
ولی ارائ ��هدهندگان اصلی س ��رویسهای ایمیل در دنیا در
این فهرست دیده نمیشوند.
اطالعات احراز هویت دزدیده شده شامل آدرس ایمیل
و کلمۀ عبور اس ��ت .كارشناس ��ان این شركت معتقدند كه
ای���ن باند ب ��ا هك ك ��ردن ایمیله ��ا و حس ��ابهای كاربری
ش���بكههای اجتماع ��ی ،ایمی ��ل دوس ��تان و فامیل ش���ما را
مورد ه ��دف قرار داده و تبلیغات محصوالت س ��اختگی را
ب���رای آنها ارس ��ال مینمای ��د .این بدان معنا اس ��ت كه در
صورتی كه از ایمیل ش ��ما یا حسابهای شبكۀ اجتماعی
ش���ما پیامهای عجیب و غریب ارسال شده است ،ممكن
1
است شما نیز هك شده باشید.
قوانین سرقت رایانه ای
 .1هرک ��س ب ��ه طور غیرمج ��از به دادهها یا سیس ��تمهای
رایان� �های یا مخابراتی که به وس ��یله تدابیر امنیتی حفاظت
شده است دسترسی یابد ،به حبس از نود و یک روز تا یک
س���ال یا جزای نقدی از پنج تا بیس ��ت میلیون ریال یا هر دو
2
مجازات محکوم خواهد شد.
( ،www. certcc.ir .1مرکزمدیری���ت ام���داد و هماهنگی عملی���ات رخدادهای
رایانه ای) .1393/16/5
 ،www.rc.majlis.ir .2قان���ون جرائم رایان���ه ای ،بخش اول ،فصل اول ،مبحث
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 .2هرکس ب ��ه طور غیرمجاز دادهای متعلق به دیگری را
برباید ،چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باش ��د،
به جزای نقدی از یک تا بیس ��ت میلیون ریال و در غیر این
صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی
از پن���ج تا بیس ��ت میلیون ر ی ��ال یا هر دو مج ��ازات محکوم
1
خواهد شد.
•سواالت فقهی

س :س ��رقت اطالع ��ات س � ّ�رى ك ��د ش ��ده و رم ��زدار ،از
شبكههاى كامپیوترى و یا كامپیوترهاى شخصى ،و كشف
رمز آنها چه حكمى دارد؟
ج :س ��رقت به هر حال حرام است و اگر ّاطالعاتى باشد
2
كه جنبه ّ
مالیت دارد ،حكم سرقت را دارد.
س :ش ��خصی از طر ی ��ق اینترنت توانس ��ته اس ��ت کاری
کن���د ک���ه به هن ��گام خر ی ��د کاال به ج ��ای پرداخ ��ت پول از
کارت اعتباری خود به حس ��اب موبایل اشخاص دیگر این
پول نوش ��ته ش ��ود حال که وی توقیف ش���ده و مبلغ سرقت
وی بس���یار میباش ��د و مال باختهها شکایت دارند آیا قطع
اول ،ماده اول.
 ،www.rc.majlis.ir .1قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل سوم ،ماده .12
 .2اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهج���ت ،ج ،4ص ،330س5708؛ جام���ع المس���ائل
(فارس���ی) ،آیت اهلل فاضل ،ج ،2ص ،364س143؛ اس���تفتاءات جدید ،آیت
اهلل مكارم ،ج ،2ص ،496س 1435؛ آیت اهلل مظاهری؛ .www.almazaheri.ir
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دست در این جا جاری است؟
ج :گرچه مرتکب حرام شده ولی حد سرقت بر او جاری
1
نمیشود.
س :آیا س ��رقت نرم اف ��زار از طریق اینترنت از س ��ایتهای
دشمنانی که ما راتحریم کرده اند جایز است؟
ج :بدون اجازه صاحب اصلی جایز نیست مگر از کفار
حربی باشند یا با مسلمانان قراردادی در این زمینه نداشته
2
باشند که در اینصورت اشکال ندارد.

 .4لینک دادن به سایت فیلتر شده
در برخی از سایتها مشاهده میشود که به سایتهای
دیگ ��ری لین ��ک 3میدهن ��د .کار ب ��ران عز ی ��ز توج ��ه و دقت
داش ��ته باشند سایتی که به آن لینک میدهیم باید نسبت
ب���ه محتوای ��ش اطمینان داش ��ته باش ��یم یعنی ب ��ا مذهب و
فرهنگ کشورمان منافاتی نداشته باشد چون انسان در برابر
کاره ��ا و اعمال ��ش بای ��د در محضر خدای متعال پاس ��خگو
باش���د؛ پس اگر با لینک دادن به س ��ایتی که محتوای حرام
 .1آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
 .2آی���ت اهلل مظاه���ریwww.almazaheri.ir :؛ اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهجت،
ج ،4ص  ،339س 5742؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل مکارم،
آیت اهلل نوری همدانی.1393/11/21 ،
 .3یعنی با روش���هایی کاربر را از طریق این س���ایت به سایتهای دیگری منتقل
میکنند که معموال با عناوین «لینک دوستان و ».. .نشان داده میشود.
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و منحرفکنندهای داش ��ته باش ��د منجر به آس ��یب دیدن و
گناه کردن افراد دیگر شویم در گناه این افراد شریک هستیم
چون ما س ��بب گن ��اه کردن این افراد هس ��تیم .علی  7در
این باره فرمودند:
ْ َ ْ َ َّ
ََُ ْ َ ََ ُّ
َّ
«الر ِاض ��ی ِب ِفع � ِ�ل ق ��و ٍم كالد ِاخ ِل ِفی � ِ�ه معه ��م و على ك ِل
َ ُْ ّ َ
َد ِاخل ِفی َب ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
الرضى ِب ِه؛ آن كس
اط ٍل ِإثم ِان ِإثم العم ِل ِب ِه و ِإثم ِ
ٍ
كه به كار جمعیتى راضى باش ��د ،همچون كس ��ى است كه
در آن كار دخال ��ت دارد ،منته ��ا آن ك ��س ك ��ه در كار باطل
1
دخالت دارد ،دوگناه میكند :گناه عمل و گناه رضایت».
بر اس ��اس اع�ل�ام کار گ ��روه تعیی ��ن مصادی ��ق محتوای
مجرمان���ه «درج پیون ��د (لینک) ی ��ا تبلیغ تارنماه ��ای فیلتر
ش���ده در پایگاههای اینترنتی مانند ش ��بکههای اجتماعی
2
فیسبوک و گوگل پالس جرم است».

 .5هک کردن
یکی از معضالت و آس ��یبهای ج ��دی و خطرناک در
دنیای مجازی مس ��ئله «هک کردن» 3میباشد 4.متأسفانه
 .1نهج البالغه ،صبحی صالح ،کلمات قصار ،ح .154
.1391/11/24 ،www. Cyber Police.ir .2
ً
ُ
 .3واژه « »hackبه معنای دس���ت یافتن غیر مجاز به دادهها در رایانه ،معموال به
قصد تخریب یا سوء استفاده میباشد)www.persianacademy.ir( .
 .4البت���ه بای���د توجه داش���ت که ه���ک کردن ،همیش���ه کار ناشایس���ت و ّ
مضری
نیست بلکه گاهی از کارهای مفید به حساب میآید؛ مثال برخی از سایتها
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در بعض ��ی از مواق ��ع خ ��ود م ��ا کار ب ��ران زمین ��ه این آس���یب
اینترنت ��ی را فراه ��م میکنی ��م یعنی بر اثر نداش ��تن اطالعات
کاف���ی و الزم در حوزه امور رایانهای راه را برای هکرها 1هموار
ک���رده و حتی آنها را برای هک سیس ��تم ش ��خص حریص تر
میکنی ��م؛ مثال هنگام خروج از ایمیل فقط صفحه ایمیل را
میبندی ��م در صورتی که باید گزین ��ه « »sing outرا انتخاب
کرده تا به صورت کامل از صفحه خارج شویم .یا اطالعات
ش���خصی خ ��ود را در رایانه ق ��رار داده و به راحت ��ی به دنیای
مج���ازی وارد میش ��ویم و ی ��ا از ن ��رم افزارهایی مانن ��د فیلتر
ش���کن یا  ...اس ��تفاده میکنیم ولی خب ��ر نداریم که ممکن
است از ابزار جاسوسی باشند.
در دنی ��ای بی انتهای اینترنت بعضی از افراد ناجوانمرد
کارهای ��ی را انجام میدهند که با ش ��نیدن آن به انس ��انیت
این اش ��خاص شک میکنیم .با کمال تأس ��ف این افراد با
اس���تفاده از نرم افزارهایی که توسط دشمنان اسالم ساخته
میش ��وند کارهای خالف عفت ��ی را انج ��ام میدهند که به
یکی از آنها اشاره میشود:
یا برنامه نویس���ان برای اینکه از امنیت س���ایت و نرم افزار خودش���ان اطمینان
پی���دا کنن���د از هکره���ا میخواهن���د س���ایت یا ن���رم افزار آنه���ا را ه���ک کنند تا
حفرههای امنیتی آن مشخص شود و آنها را برطرف کنند.
ً
 .1ب���ه کس���ی ک���ه از رایان���ه ب���رای دس���تیابی غی���ر مجاز ب���ه دادهه���ا و معم���وال به
قص���د تخری���ب ،به���ره میگی���رد ،هک���ر « »hackerگفت���ه میش���ودwww.( .
.)persianacademy.ir
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س���عید ملك پور 1میگوید :یك ��ی از روشهایی كه برای
تولید تصاویر مس ��تهجن و هرزه نگاری استفاده میكردیم،
ب كم افراد را با یك س ��ری نرمافزارهایی كه از
ای���ن بود که و 
كانادا یا انگلیس خر ی ��داری کرده ،هك میكردیم .وقتی ما
وبكم را هك میكردیم کاربر فكر میكرد وب کم او خاموش
اس���ت ولی وب كم ��ش را روش ��ن میكردیم و میتوانس ��تیم
تصاویر مختلفی که مربوط به حریم خصوصی شخص بود
2
را ضبط کرده و آنها را روی سایت قرار میدادیم.
•سواالت فقهی هک کردن

س :آیا هک کردن سایتها جایز است؟
3
ج :اگر قانون کشور اسالمی آن را منع کند مجاز نیست.
س :آی���ا هک کردن س ��ایتهای دش ��منان اس�ل�ام برای
منافع حکومت اسالمی جایز است؟
ج :اش ��کال ندارد 4مگ ��ر این که بر خالف قوانین کش ��ور
5
باشد.
 .1مدیر ش���بکه بزرگترین سایتهای مستهجن ،ضد دین و ضد امنیت فارسی
زبان به نام .. .است)www.gerdab.ir(.
 ،www.farsnews.com .2مقاله «ناگفتههای پرونده یك س���ایت مس���تهجن»،
.1389/8/16
 .3آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
 .4استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای.1393/6/16 ،
 .5اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مکارم ،93/6/16 ،آیت اهلل ش���بیری
زنجانی.1393/6/24 ،
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 .6تولید و توزیع محتویات مستهجن
یکی از جرمها و آسیبهایی که در محیط مجازی وجود
دارد و روز ب ��ه روز در حال گس ��ترش اس ��ت ،تولی ��د ،توزیع و
استفاده از محتویات مستهجن میباشد.
ب ��رای توجه بیش ��تر به این آس ��یب ،آماری را ک ��ه مراکز و
موسسات آمار به دست آورده اند ذکر میکنیم:
•تحقیق ��ات نش ��ان میدهد که  30درص ��د از کل ترافیک
اینترنت ب ��رای دیدن تصاویر مس ��تهجن و ه ��رز ه نگاری
صرف میش ��ود6 .و ماهانه در فضای اینترنت حدود 29
پتابایت 7مطالب مس ��تهجن اعم از مت ��ن ،فیلم ،تصویر
8
و ...منتشر میشود.
•با بررسی یکی از بزرگترین سایتهای مستهجن غربی،
آماره ��ا نش ��ان داد که تع ��داد دفعات نمای ��ش صفحات
مختل ��ف س ��ایت  4/4میلیارد بار در هر م ��اه بود و در هر
ی پی منحص ��ر به فرد) از
م ��اه  350هزار نفر مس ��تقل (با آ 
این سایت بازدید میکردند .میانگین زمانی که هر کاربر
در این س ��ایت صرف کرده است حدود  15دقیقه در روز
 ،www.gerdab.ir .6مقاله «مستهجننگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و
نوجوانان ،قسمت دوم»
 .7هر «پتابایت» برابر« ۱۰۲۴ترابایت» است.
 ،www.gerdab.ir .8مقاله «مستهجننگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و
نوجوانان ،قسمت دوم»
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بوده است.
•با بررسی سومین س ��ایت مستهجن غربی مشخص شد
ح���دود  100ترابایت 2مطالب مس ��تهجن بر رو یهاس ��ت
این س ��ایت ذخیره ش ��ده اس ��ت و این مطال ��ب همگی
3
منتشر شده است.
•ح���دود ( )%35از کل دانلودهای انجام ش ��ده در فضای
اینترن ��ت ب ��ه مس ��تهجن ن ��گاری اختصاص پی ��دا کرده
4
است.
•ش���رکتهای بزرگی مانند «جن ��رال موتور ،ب ��رادران وارنر،
مایورت» جزء تولید کنندگان اصلی مطالب مستهجن
هستند و با فروش آنها ساالنه ،میلیاردها دالر درآمدزایی
5
مالی دارند.
•چه���ل میلی ��ون ش ��هروند آمریکای ��ی به ص ��ورت منظم از
6
سایتهای مستهجن بازدید میکنند.
1

 ،www.gerdab.ir .1مقاله «مس���تهجننگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و
نوجوانان ،قسمت دوم»
 .2هر «ترابایت» معادل با « 1024گیگابایت» است.
 ،www.gerdab.ir .3مقاله «مس���تهجنن���گاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان
و نوجوانان ،قسمت دوم»
 ،www.gerdab.ir .4مقاله «آمارهای پش���تپرده هرزهنگاری  +اینفوگرافیک»،
.1391/11/21
 .5همان.
 ،www.gerdab.ir .6مقال���ه «آم���ار ه���رزه بین���ی در آمری���کا  +اینفوگرافی���ک»،
.1391/12/14
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ً
•تقریب ��ا ( )%25از جس ��تجوها در موتوره ��ای جس ��تجوی
اینترنتی مربوط به موارد مستهجن میشود که در مجموع
1
طبق آمار به شست و پنج میلیون در روز رسیده است.
•مدی ��ر س ��ایت گ ��رداب :2ه ��م اکن ��ون آمر ی ��کا از صنعت
س ��کس ،س ��االنه دو تا ده میلیارد دالر درآمد دارد و برای
همی ��ن نمی تواند خ ��ود را از این صنعت جدا کند و این
ب���ه عن ��وان بخش ��ی از درآمد ای ��االت متحده محس���وب
3
میشود.
•ایاالت متحده آمریکا ( )13/6میلیارد دالر از هزینههای
4
خود را صرف صنعت هرزه نگاری میکند.
قوانین تولید و توزیع محتویات مستهجن
ه ��ر کس به وس ��یله سیس ��تمهای رایانهای ی ��ا مخابراتی
یا حاملهای داده محتویات مس ��تهجن را تولید ،ارس���ال،
منتش ��ر ،توزیع یا معامله کند یا به قصد ارس ��ال یا انتش���ار یا
تجارت تولی ��د یا ذخیره یا نگهداری کن ��د ،به حبس از نود
و یک روز تا دو س ��ال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون
 ،www.gerdab.ir .1مقال���ه «آم���ار ه���رزه بین���ی در آمری���کا  +اینفوگرافی���ک»،
.1391/12/14
 .2مرکز بررسی جرایم سازمان یافته.
 ،www.gerdab.ir .3مقاله «آمار بازدید ایرانیها از صفحات سکسی ،فریب و
حیله غربیهاست».1389/7/3 ،
 ،www.gerdab.ir .4مقاله «آمارهای پش���تپرده هرزهنگاری  +اینفوگرافیک»،
.1391/11/21
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ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبص���ره  :1ارت ��کاب اعمال فوق در خص ��وص محتویات
مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای
یش ��ود .محتو ی ��ات و آثار مبت ��ذل به آث ��اری اطالق
ف���وق م 
میگردد که دارای صحنهها و صور قبیحه باشد.
تبصره  :2هرگاه محتویات مس ��تهجن ب ��ه کمتر از ده نفر
ارس���ال ش ��ود ،مرتکب ب ��ه یک تا پن ��ج میلیون ر ی ��ال جزای
نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره  :3چنانچه مرتکب ،اعمال مذکور در این ماده را
حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود
چنانچه مفسد فیاالرض شناخته نشود ،به حداکثر هر دو
مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره  :4محتویات مس ��تهجن به تصویر ،صوت یا متن
واقعی یا غیر واقعی اطالق میشود که بیانگر برهنگی کامل
زن یا مرد یا اندام تناس ��لی یا آمیزش یا عمل جنس ��ی انسان
1
است.

 .7تشویق به دیدن سایتهای مستهجن
ُُ
ٌ
خ���دای متعال در قرآن میفرماید( :ف ��ی قل ِوب ِه ْم َم َرض)؛
«در دلهایش ��ان م ��رض اس� �ت» 2چ ��ون خودش ��ان منح ��رف
 ،www.rc.majlis.ir .1قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل چهارم ،ماده .14
 .2بقره.10/
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ُّ
َ
َ
شدهاند دیگران را هم منحرف میکنند( :ق ْد َضلوا ِم ْن ق ْب ُل
ً
َ َ ُّ َ
َو أضلوا كثیرا) :یقینا پیش از این گمراه شدند و بسیارى

را گم ��راه كردند» 1.همین ام ��ر در دنیای مجازی وجود دارد؛
برخ ��ی از افراد با تولید و انتش ��ار مطالب مس ��تهجن و هرزه
ن���گاری و تش ��وق کار ب ��ران ب ��ه تماش ��ای س ��ایتها و مطالب
منحرف منجر به انحراف تعدادی از کاربران میش ��وند که
در قانون جمهوری اس�ل�امی ایران جرم محسوب میشود و
مجازات سنگینی در پی دارد.
هرزه نگاری بر روی کار ب ��ران تأثیرات ّ
مخرب و خانمان
س���وزی دارد .تصور برخی از کاربران اینترنتی این است که
دی���دن تصاویر مس ��تهجن در آنها تأثیری ن ��دارد در حالیکه
ً
کامال در اش ��تباه هس ��تند چون خدای متعال وسوس� �ههای
شیطان را گام به گام معرفی میکند :
َ ُّ َ َّ
َّ
ذین َآم ُنوا لا َت َّتب ُعوا ُخ ُ
َ
ْ
طان َو َم ْن
ی
الش

وات
ط
ال
(یا أیها
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ ُْْ َ
ْ
َ
َ
ّ
َ ّ
َی َّتب ْع ُخ ُ
ْ
شاء و المنكر):
طان ف ِإن ُه َیأ ُم ُر ِبالف ْح ِ
ی
الش

وات
ط
ِ
ِ
ِ
اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از گامهاى شیطان پیروى
نكنید! هر كس پیرو شیطان شود (گمراهش مىسازد ،زیرا)
2
او به فحشا و منكر فرمان مىدهد».
یعن ��ی ش ��یطان در ابت ��دا دی ��دن تصاو ی ��ر مس ��تهجن را
 .1مائده.77/
 .2نور.21/
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توصیه نمی کند بلکه چش ��م را عادت میدهد که تصاویر
مختلف���ی را ببینیم ولی ال به الی آنها برخی تصاویر مبتذل
را ه���م ج ��ا میده ��د و به م ��رور زمان ما را نس ��بت ب ��ه دیدن
تصاویر مس ��تهجن وسوس ��ه میکن ��د و بع ��د از مدتی بدون
اینک���ه متوج ��ه تغیی ��ر در روحی ��ات و اخالق خود ش ��ویم به
تماشای صحنههای محرک و مستهجن عادت کرده ایم.
ه���رزهنگاری اینترنت ��ی مقدمه یک بیم ��اری فراگیر روان
شناختی به نام اعتیاد جنسی است .چندین محقق روان
ش���ناس ابعاد مختلف این مشکل را بررسی کرد ه و مراحل
مختلف هرزهنگاری را شرح دادهاند .نکته قابل توجه این
اس���ت که در ای ��ن تحقیق گامهای ش ��یطان ب ��رای انحراف
افراد که در باال ذکر شد به خوبی تبیین شده است.
مرحله اول :وابستگی اولیه
در ابت ��دا فرد ب ��رای کنج ��کاوی به یکی از س ��ایتهای
مستهجن که لینکهایشان به صورت گسترده در اینترنت
وج���ود دارد ،مراجعه میکند .این تصاوی���ر و متنها آن قدر
ق���درت تخیل را به کار میاندازند که بارها به آن س ��ایتها
مراجع���ه میکن ��د .ف ��رد در ذه ��ن خ ��ودش ای ��ن تصویرها و
داس���تان متنه ��ا را باره ��ا در ذه ��ن خ ��ود تص ��ور میکن ��د و
تحریک میشود.
جالب اینجاس ��ت که اف ��راد تحصیلک ��رده و با هوش،
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ش���اید ب ��ه خاط ��ر ق ��درت تص ��ور باالترش ��ان در مقاب ��ل این
س���ایتها آسیبپذیرترند 1.خالصه اینکه یک دفعه فرد به
خ���ودش میآید و میبیند که واقعا به این س ��ایتها معتاد
شده است .دقیقا مانند مصرفکنندههای مواد ،معتادان
به این س ��ایتها هم دیگر با دی ��دن مثال یک عکس یا فیلم
در شبانه روز راضی نمیشوند و وقت بیشتری را برای دیدن
تصاویر مستهجن و مستهجنتر اختصاص میدهند.
مرحله دوم :وابستگی بیشتر
معت ��ادان ب ��ه این س ��ایتها ک� �م کم وق ��ت بیش ��تری را
صرف تماش ��ای تصاویر مستهجنتر میکنند .اما این فقط
در فض ��ای مج ��ازی اینترنت نیس ��ت .آنها کمک ��م توقعات
عجیب و غریب جنس ��ی که در نتیجه دیدن این سایتها
برایشان ایجاد شدهاست را از همسر خودشان هم دارند.
معلوم اس ��ت که این توقعات عجیب و غریب که فقط
منحرفان جنس ��ی از پ ��س آنها برمیآین ��د در زندگی طبیعی
ب���رآورده نمیش ��ود .اینجاس ��ت که فرد ممکن اس ��ت حتی
بخواه ��د تنوع طلبی جنس ��ی خ ��ود را با یافتن ش ��ریکهای
متعددت ��ر ارض ��ا کند .ضم ��ن اینکه این نوع برخ ��ورد باعث
 .1الزم به ذکر است که مراد این جمله این نیست که افراد تحصیل کرده بیشتر
به این س���ایتها مراجعه میکنند بلکه ش���اید منظور گوینده این باش���د که اگر
این افراد به این س���ایتها وابستگی پیدا کنند از افراد دیگر بیشتر آن تصاویر را
در ذهن خود مرور میکنند که باعث آسیب بیشتر میشود.
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میش���ود که همس ��ر فرد کمکم از او آزرده ش ��ود و کنارهگیرتر
شود .این کار همچنان ادامه پیدا میکند و زندگی طبیعی
فرد را کامال مختل میکند.
مرحله سوم :حساسیتزدایی
هر چه که فرد بیشتر پیش میرود و بیشتر در سایتهای
یش ��ود ،تش ��خیص فضای مج ��ازی از
مس���تهجن غ ��رق م 
فضای واقعی و التزامات اخالقی برایش مشکلتر میشود.
در درج ��ه اول هی ��چ محت ��وای مس ��تهجنی ب ��رای او ش ��وک
برانگیز نیست .هیچ چیزی برایش قبیح نیست .در فضای
واقعی هم بس ��یاری از انحرافات جنسی در دیگران برای او
طبیعی به حساب میآید .به مرور زمان {برای اینکه خود را
از عذاب وجدان رها س ��ازد} به این تصور غلط میرسد که
«این کاری اس ��ت که همه آن را انجام میدهند» .در حالی
ک���ه در جامعه واقعی ب ��رای اکثریت ،هنوز ه ��م آن تصاویر،
قبیح و منکر هستند.
مرحله چهارم :انحراف جنسی
در س ��ایتهای مس ��تهجن فق ��ط ب ��ه تمای�ل�ات طبیعی
جنس���ی پرداخته نمیش ��ود .بخش عظیمی از این تصاویر
و متنها مربوط به کس ��انی اس ��ت که از انحرافات جنس ��ی
رن���ج میبرن ��د .در آخر ی ��ن مرحل ��ه و ش ��دیدترین مرحل ��ه از
اعتیاد به سایتهای مستهجن ،خود فرد هم ممکن است
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این رفتارهای انحرافی را انجام دهد« .ال قیدی جنس ��ی» و
انجام رفتارهای پرخاشگرانه جنسی دو نمونه از رفتارهایی
اس���ت که در نتیجه مش ��اهده این س ��ایتهای مس ��تهجن
یش ��ود .یک ��ی از بدتر ی ��ن عواق ��ب ای ��ن مش���کل
انج ��ام م 
ش فرد به اطرافیانش کامال
روانش ��ناختی این است که نگر 
جس ��می میش ��ود .در واقع بخ ��ش عاطفی و انس ��انی که به
ط���ور طبیعی در رواب ��ط آدمها با یکدیگر وج ��ود دارد کم کم
از ذه ��ن این افراد محو میش ��ود و او به هم ��ه فقط با دیدگاه
1
جنسی نگاه میکند.
قوانین تشویق به دیدن سایتهای مستهجن
هرک ��س از طریق سیس ��تمهای رایانهای ی ��ا مخابراتی یا
له ��ای داده مرتک ��ب اعم ��ال زیر ش ��ود ،ب ��ه ترتیب زیر
حام 
مجازات خواهد شد:
ال ��ف :چنانچه به منظور دس ��تیابی اف ��راد به محتویات
مس���تهجن ،آنه ��ا را تحریک یا ترغی ��ب یا تهدید ی ��ا تطمیع
کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا
آموزش دهد ،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای
نق���دی از پن ��ج تا بیس ��ت میلیون ر ی ��ال یا ه ��ر دو مجازات.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب
 ،www.gerdab.ir .1مقال���ه « 4مرحله تاثیر س���ایتهای مس���تهجن بر س�ل�امت
روانی» ،با کمی دخل و تصرف در متن.
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جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب :چنانچ ��ه اف ��راد را به ارتکاب جرائ ��م منافی عفت یا
استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات
جنس���ی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید
ی���ا دعوت کند یا فریب دهد یا ش ��یوه ارتکاب یا اس ��تعمال
آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ،به حبس از نود و یک روز
تا یک س ��ال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا
هر دو مجازات.
تبص ��ره :مف ��اد ای ��ن م ��اده و ماده ( )١٤ش ��امل آن دس ��ته
از محتویات ��ی نخواه ��د ش ��د که ب ��رای مقاصد علم ��ی یا هر
مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا
1
توزیع یا انتشار یا معامله میشود.

 .8تغییر چهره دیگران
بعضی از ابزار رایانهای مانند «فتوشاپ» کارآیی مثبت
فراوانی دارد ولی متأس ��فانه گاهی برای کارهای منفی مثل
تغییر چهره اش ��خاص یا ترکیب تصویر آنها با افراد دیگر که
مصداق واقعی ندارد مورد اس ��تفاده قرار میگیرد همین امر
سبب ریخته شدن آبروی یک مومن میشود که بنا بر کالم
امام صادق 7حرمتش از خانه کعبه باالتر است :
 ،www.rc.majlis.ir .1قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل چهارم ،ماده .15
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ْ
ُ ْ َ ُ مُْ ْ َ َ
ن أ ْعظمُ ِم ْن ُح ْر َم ِة َه ِذ ِه ال َب ِن َّیة».
«حرمة الؤ ِم ِ 
ب ��ر اس ��اس قان ��ون جرائ ��م رایان ��ه ای ،هرکس به وس���یله
سیس ��تمهای رایانهای یا مخابراتی  ،فیلم یا صوت یا تصویر
دیگری را تغییر یا تحریف کند و آن را منتشر کند ،به نحوی
ً
ک���ه عرفا موجب هتک حیثیت او ش���ود ،ب ��ه حبس از نود و
ی���ک روز تا دو س ��ال یا جزای نقدی از پن ��ج تا چهل میلیون
2
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبص ��ره :چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مس ��تهجن
باش���د ،مرتکب ب ��ه حداکثر ه ��ر دو مجازات مق ��رر محکوم
3
خواهد شد.
1

 .9نشر اکاذیب
از ام ��وری که کار ب ��ران اینترنتی باید به آن توجه داش���ته
باش ��ند ای ��ن اس ��ت ک ��ه از ایجاد ی ��ا انتش ��ار اخب ��ار دروغ به
ص���ورت جدی پرهیز کنند و با حیثی���ت افراد محترم بازی
نکرده و شخصیت آنها را نزد مردم تخریب نکنند.
طبق قوانین جرائم رایانهای هرکس به قصد ضرر زدن به
غیر یا تش ��ویش اذهان عمومی یا مقامات رس ��می به وسیله
سیس ��تم رایانه ی ��ا مخابراتی ،اکاذیبی را منتش ��ر نماید یا در
 .1إختصاص ،مفید ،ص .325
 ،www.rc.majlis.ir .2قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل پنجم ،ماده .16
 .3همان.
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دس���ترس دیگران ق ��رار دهد یا ب ��ا همان مقاص ��د اعمالی را
ً
برخ�ل�اف حقیقت ،رأس ��ا یا به عنوان نقل قول ،به ش ��خص
حقیق���ی ی ��ا حقوقی ی ��ا مقامهای رس ��می به ط ��ور صریح یا
تلویحی نس ��بت ده ��د ،اع ��م از اینکه از طریق یاد ش ��ده به
نحوی از انحاء ،ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا
نش���ود ،افزون بر اعاده حیثیت به حب ��س از نود و یک روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو
1
مجازات محکوم خواهد شد.

 .10قمار بازی اینترنتی
اس�ل�ام به خاط ��ر آس ��یبها و مفس ��ده هایی 2ک ��ه قمار
 .1همان ،ماده .18
 .2الف :بزرگترین عامل هیجان:
روانشناس���ان و دانشمندان ،معتقدند كه هیجانات روانى عامل اصلى پیدایش
بس���یارى از بیماریهاس���ت؛ مثال :ك���م ش���دن ویتامینها ،زخم مع���ده ،جنون
و دیوانگ���ى ،بیماریه���اى عصب���ى و روان���ى به ص���ورت حاد و خفی���ف و ،...
در بس���یارى از م���وارد ناش���ى از هیجان مىباش���ند .و «قم���ار» بزرگترین عامل
پیدایش هیجان اس���ت تا آنجا كه یكى از دانش���مندان آمری���كا مىگوید« :در
هر س���ال در این كش���ور دو هزار نفر فقط در اثر هیجان قمار مىمیرند و به طور
ّ
متوسط قلب یك «پوكر باز» (یك نوع بازى قمار) متجاوز از صد بار در دقیقه
مىزن���د .قم���ار ،گاهى س���كتۀ قلبى و مغزى نی���ز ایجاد مىكن���د و قطعا عامل
پیرى زودرس خواهد بود».
به گفتۀ دانش���مندان ،ش���خصى كه مش���غول بازى قمار اس���ت ،نه تنها روح وى
دس���تخوش تشنج اس���ت ،بلكه تمام جهازات بدن او نیز در یك حالت فوق
العاده بسر مىبرند؛ یعنى ضربان قلب بیشتر مىشود ،مواد قندى در خون او
مىری���زد ،در ترش���حات غدد داخلى اختالل حاصل مىش���ود ،رنگ صورت
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مىپرد و دچار بىاش���تهایى مىشود و پس از پایان قمار ،به دنبال یك جنگ
اعص���اب و حالت بحرانى به خواب مىرود و غالبا براى تس���كین اعصاب و
ایجاد آرامش در بدن ،به الكل و سایر مواد مخدر متوسل مىشود.
ب :رابطۀ قمار با جنایات:
یكى از بزرگترین ّ
مؤسسات آمارگیرى جهانى ثابت كرده است كه« :سى در صد
جنایته���ا با قمار رابطه مس���تقیم دارد و از عوامل به وجود آمدن هفتاد در صد
جنایات دیگر نیز به شمار مىرود».
ج :ضرر اقتصادى قمار:
در طول س���ال ،میلیونها بلك���ه میلیاردها از ثروت مردم جه���ان در این راه از بین
مىرود ،گذشته از ساعات زیادى كه از نیروى انسانى در این راه تلف مىشود
و حتى نش���اط كار مداوم را در س���اعات دیگر س���لب مىكند؛ به عنوان مثال
در گزارش���ها آمده است :در ش���هر «مونت كارلو» كه یكى از مراكز معروف قمار
در دنیاس���ت ،یك نفر در مدت نوزده ساعت قمار بازى ،چهل میلیون تومان
ثروت خود را از دس���ت داد ،وقتى درهاى قمار خانه بس���ته شد ،یكراست به
جن���گل رفت���ه و با یك گلوله مغز خویش را متالش���ى ك���رد .جنگلهاى «مونت
كارلو» بارها شاهد خودكشى این پوكربازها بوده است.
د :زیانهاى اجتماعى قمار:
بسیارى از قمار بازها به علت اینكه گاهى برنده مىشوند و هزارها تومان سرمایۀ
دیگران را به جیب خود مىریزند ،حاضر نمىش���وند تن به كارهاى تولیدى و
اقتصادى بدهند ،در نتیجه به همان نس���بت چرخهاى تولیدى و اقتصادى
ّ
لنگ مىش���ود .و اگر درس���ت دقت كنیم مىبینیم كه تمام قماربازها و عائلۀ
آنها س���ر بار اجتماع بوده و بدون اینكه سودى به جامعه برسانند ،از دسترنج
آنها استفاده مىكنند.
ّ
زیانهاى ناش���ى از قمار در حدى اس���ت كه بس���یارى از كش���ورهاى غیر اسالمى
نی���ز آن را قانون���ا ممنوع اعالم كردهاند (اگر چه عمال به طور وس���یع آن را انجام
مىدهند)مثال انگلستان در سال  1853و آمریكا در سال  1855و شوروى در
سال  1854و آلمان در سال  1873قمار را ممنوع اعالم كردهاند.
بعضى از محققان ،آمارى را تهیه كردهاند كه ذكر آن بىفایده نیست و آن اینكه:
جیب برى نود درصد ،فس���اد اخالق ده درصد ،ضرب و جرح چهل درصد،
جرائم جنسى پانزده درصد ،طالق سى درصد و خودكشى پنج درصد معلول
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بازی دارد آن را حرام کرده اس ��ت 1و با آن به ش ��دت برخورد
کرده اس ��ت ولی متأس ��فانه در دنیای مجازی با ش ��کلهای
جدیدتری پا به عرصه وجود گذاش ��ته و برخ ��ی از افراد را به
خا ک سیاه نشانده است.
به برخی از این روش ��های جدید قمار بازی 2که در قانون
جرم محسوب میشود اشاره میشود:
الف .پیشبینی مسابقات ورزشی
در ای ��ن گونه س ��ایتها که در حال گس ��ترش روز افزون
اس���ت ،اف ��راد با عض ��و ش ��دن و پرداخ ��ت مبالغی ق ��ادر به
پیشبینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال
ً
میش���وند .معموال در این گون ��ه پیشبینیها که به صورت
هفتگ���ی ،ماهیان ��ه و س ��الیانه برگ ��زار میش ��ود ،لیگه ��ای
یش ��ود .ش���یوه عملک ��رد این
داخل���ی و خارج ��ی لح ��اظ م 
س���ایت اینگونه اس ��ت که افراد با پرداخت مبالغی قادر به
پیشبینی و در صورت درس ��ت حدس زدن نتیجه مسابقه
قمار است( .حقوق مدنى ،حبیب اهلل طاهرى ،ج ،4ص 383 ،تا )385
 .1ر.ک :مجله فقه اهل بیت ( :فارسى)؛ ج ،17-18ص 320تا 384؛ حقوق
مدنى ،حبیب اهلل طاهرى ،ج ،4ص 380تا .385
 .2در «قم���ار» دو چیز ش���رط اس���ت« :برد و باخ���ت و بازی با وس���ائل قمار»؛ پس
میت���وان قم���ار را چنین تعریف کرد« :بازى همراه با برد و باخت به وس���یلهى
آالت قمار با در میان گذاش���تن و قرار پول یا چیز دیگر به عنوان عوض است
و بین اقسام باز ىها و اقسام آالت فراهم شده براى قمار در هر عصرى ،فرقى
وجود ندارد»( .استفتاءات ،آیت اهلل بهجت ،ج ،4ص  ،552س )6534
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در لیست قرعه کشی قرار میگیرند.
گردانن ��دگان ای ��ن س ��ایتها ک ��ه عن ��وان مجرمان ��ه دایر
کنن���دگان قمارخانههای اینترنتی بر آنها اطالق میش���ود؛
ً
معموال با بیان ای ��ن مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از
ش���رکت کنندگان خ ��رج امور خیریه میش ��ود ،قصد توجیه
ط بندیها را دارند.
کردن و قانونی جلوه دادن اینگونه شر 
بر اس ��اس قان ��ون افرادی که در این مس ��ابقات ش ��رکت
میکنند و دایر کنندگان این س ��ایتها مجرم میباش���ند و
افرادی که از این راه اموالی را به دست آوردهاند باید آن را به
صاحبانشان برگردانند.
ب .مسابقات پیامکی
ل گیری و
یک ��ی دیگ ��ر از مس ��ابقاتی ک ��ه در ح ��ال ش ��ک 
گسترش میباشد ،مسابقات پیامکی است .این مسابقات
در قالب س ��ؤال و جواب برگزارمی شود .روال کار در اینگونه
مسابقات بدینگونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی
ً
که اصوال خیلی آسان طرح میشود وارد مرحله قرع ه کشی
یش ��وند .محل تأمین هزینهه ��ای جوایز برندگان
مس���ابقه م 
ً
اینگونه مسابقات معموال از شرکت کنندگان اخذ میشود
که این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
در واق ��ع اگر هزینه جوایزی که به برندگان اهدا میش���ود
از محل ��ی غی ��ر از پول ش ��رکت کنندگان در مس ��ابقه باش���د
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به نظر میرس ��د ش ��رکت در این مس ��ابقات مش ��کل شرعی
نداش���ته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در دست است.
هزینههای جوایز ،از محل هزینه پیامکها تأمین میش ��ود
که سبب جایز نبودن شرکت در این مسابقات میشود.
باید اش ��اره کرد که گردانندگان این مس ��ابقات از محل
هزینههای ��ی ک ��ه از ش ��رکت کنن ��دگان دریاف ��ت میش ��ود
س���ودهای کالنی به دس ��ت میآورند و قسمت کمی از این
ت کنندگان جایزه میدهند.
مبالغ را به شرک 
ج .مسابقات قرعهای (بخت آزمایی)
اس���اس ش ��کل گیری ای ��ن مس ��ابقات قرع ��ه و احتمال
ً
اس���ت و اص ��وال ش ��رکت کنن ��دگان در ای���ن مس ��ابقات ب���ه
مه���ارت و فعالیت خاصی نمیپردازن ��د؛ بلکه با پرداخت
مق���داری هزینه ش ��انس و اقب ��ال خود را امتح ��ان میکنند.
بخ���ت آزمایی ک ��ه در اصطالح انگلیس ��ی ب ��ه آن «التاری»
گفته میش ��ود ،نوعی قمار دسته جمعی است که به علت
جذابی���ت جوای ��ز آن در ح ��ال رواج و گس ��ترش روز اف ��زون
میباشد.
البت���ه بای ��د در نظ ��ر داش ��ت ک ��ه برگ ��زار کنن ��دگان ای ��ن
ً
مس���ابقات ب ��رای تطهیر این ن ��وع فعالیت غالب ��ا به صورت
نمادی���ن اق ��دام ب ��ه اعم ��ال عامالمنفع ��ه و خیرخواهان���ه
مینماین ��د که این اعمال یاد ش ��ده به هی ��چ وجه باعث از
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بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمیشود.

1

قوانین قماربازی اینترنتی
•قمار بازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک
تا ش ��ش ماه حب ��س و یا تا ( )74ضربه ش�ل�اق محکوم
میش ��وند و در ص ��ورت تجاهر2به قمار ب ��ازی به هر دو
مجازات محکوم میگردند.
•ه ��ر ک ��س آالت و وس ��ایل مخص ��وص ب ��ه قمار ب���ازی
را بخ ��رد ی ��ا حمل یا نگه ��داری کند به یک تا س ��ه ماه
حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال
جزای نقدی محکوم میشود.
•ه ��ر ک ��س آالت و وس ��ایل مخص ��وص به قمار ب ��ازی را
بس ��ازد یا بفروش ��د یا در مع ��رض فروش قرار ده ��د یا از
خ ��ارج وارد کند ی ��ا در اختیار دیگریقرار دهد به س���ه
ماه تا یک س ��ال حبس و ی ��ک میلیون و پانصد هزار تا
شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
•هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا
دعوت نماید به ش ��ش ماه تا دو سال حبس و یا از سه
میلی ��ون تا دوازده میلی ��ون ریالجزای نق ��دی محکوم
میشود.
 ،www.cyberpolice.ir .1مقاله «انواع باز یهای قماری جدید»
 .2آشکار کردن.
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•تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم
1
یا به عنوان جریمه ضبط میشود.
•نظر فقهاء دربارۀ قماربازی اینترنتی

طب���ق نظ ��ر مراجع تقلی ��د این گون ��ه مس ��ابقات ،حرام و
2
کسب مال از این راه هم جایز نیست.

 .11کلیک دزدی
«کلیک دزدی» 3روش هوش ��مندانهای است که هکرها
برای ترغیب کار ب ��ران به کلیک کردن روی آیکن و یا فایلی
ویروس���ی به کار میگیرن ��د .در این روش کاربر بدون این که
بداند ممکن اس ��ت با یک کلیک کردن ساده چه اتفاقات
نا گواری برای سیستم او رخ بدهد ،در دام هکرها میافتد.
این تکنیک به ش ��کلهای مختلفی ظاهر میش ��ود؛ به
عن���وان مثال آ گهیهای تبلیغاتی و یا جمالتی مانند «هرگز
روی ای���ن فای ��ل کلیک نکنید» ک ��ه میتواند ه ��ر کاربری از
مبتدی گرفته تا پیشرفته را برای کلیک کردن کند.
ب���رای خنث ��ی کردن این ترفن ��د امنیتی ای ��ن توصیهها را
 .1قان���ون تعزی���رات و مجازاته���ای بازدارن���ده ،م���اده  208ت���ا  ،212مص���وب
.1375/3/2
 .2اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل مکارم ،آیت اهلل
نوری همدانی1393/8/8 ،؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/8/11 ،
.Clickjacking .3
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جدی بگیرید:
•از کلی ��ک روی لینکهای مش ��کوک پرهیز کنید ،این
گون ��ه صفحات مخرب اغل ��ب کاربر را به کلیک روی
لینکهای ��ی ترغیب میکند ک ��ه توضیحاتی جذاب
دارد.
•این فایل مخرب اینترنتی ممکن اس ��ت در قالب یک
ایمیل معمولی ارس ��ال ش ��ود که لینکی را در خود دارد
ک ��ه ب ��ه فایل ویدئویی ح ��اوی خبری مه ��م و یا جالب
میرسد؛ اما شما تنها با کلیک روی دکمه اجرای فایل
تصویری به صفحه مورد نظر هکر منتقل میشوید.
•اگر از مرورگر فایرفاکس اس ��تفاده میکنید ،پیش ��نهاد
میکنی ��م حتما افزونه « »No Scriptرا که برای وبگردی
ام ��ن در فایرفا کس در نظر گرفته ش ��ده اس ��ت ،نصب
کنید؛ زیرا این افزونه در مواردی که از اس ��کریپتهای
مخ ��رب برای کلیک دزدی اس ��تفاده ش ��ده باش ��د ،از
حمالت ممکن جلوگیری میکند.
•پی ��ش از کلیک ک ��ردن روی لینکی در ه ��ر صفحه به
بخ ��ش « »URLیا همان آدرس اینترنت ��ی آن که با نگه
داش ��تن م ��اوس روی لین ��ک پدی ��دار میش ��ود ،دقت
کنید؛ این آدرس یا باید با آدرس اصلی وبسایت که
در نوار آدرس مرورگر اس ��ت ،همخوانی داش ��ته باشد و
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یا با توضیحاتی که برای لینک مورد نظر نوش ��ته ش ��ده
اس ��ت .توصیه ما این است که حتی اگر درصد کمی
هم به آدرس لینک ش ��ک داش ��تید ،از کلیک روی آن
1
پرهیز کنید.

 .12کرک کردن
گاه ��ی متخصصی ��ن برای تهی ��ه یک نرم اف ��زار زحمات
فراوانی میکش ��ند ولی با کمال تأس ��ف برخ ��ی از افراد دیگر
با اس���تفاده از روشهایی در آن نفوذ کرده و تاریخ استفاده از
نرم افزار را تغییر میدهند که همین کار س ��بب میش ��ود به
صاحب اثر ضررهایی واردشود .از نظر شرع و قانون این امر،
اشکال دارد و باید به صاحب اثر خسارت وارده را بدهد.
س :آیا کرک کردن 2نرم افزارها جایز است؟
ج :ب ��دون اج ��از صاح ��ب اصلی جای ��ز نیس ��ت مگر از
3
تولیدات کفار حربی باشد که در اینصورت اشکال ندارد.
 ،WWW. hamshahrionline.ir .1مقاله «مفاهیم :کلیک دزدی چیست؟»
 .2واژه « »Crackدر لغت به معنای «نفوذ و ش���کاف» و در اصطالح به عملی که
موجب استفاده غیر مجاز و یا استفاده نامحدود از نرم افزاری که محدودیت
دارد ،اطالق میشود.
به کس���ی که بدون اجازه وارد یک س���امانۀ رایانهای میش���ود یا بهطور غیرقانونی
با شکس���تن قفل ضدتکثیر به تکثیر نرمافزار میپردازد ،کرکر « »crackerگفته
میشود)www.persianacademy.ir ( .
 .3اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل سیستانی،
آیت اهلل مکارم و آیت اهلل نوری همدانی.1393/7/29 ،
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س :آیا خرید و فروش نرم افزار کرک شده جایز است؟
ج :ای ��ن کار جز ب ��ا رضایت تولیدکنن ��دگان اصلی جایز
1
نیست مگر در صورتی که از کفار حربی باشند.

 .13نرم افزارهای مورد استفاده در جرم
هر کس اقدام به تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله دادهها
ً
یا ن���رم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیک���ی که صرفا به منظور
ارت���کاب جرائم رایانهای ب ��ه کار میروند ،نماید به حبس از
نود و یک روز تا یک س ��ال یا جزای نقدی از پنج تا بیس���ت
2
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 .14اخاذی اینترنتی
برخی از کاربران اینترنت ��ی به علت عدم اطالع کافی از
آسیها و خطراتی که آنها را تهدید میکند با کاربران دیگری
ارتباط برقرار میکنند و در کمال تعجب فایلهای شخصی
خودشان را در اختیار آنها قرار میدهند ولی با اخاذی افراد
سودجو مواجه میشوند.

 .1آیت اهلل وحید خراس���انیwww. wahidkhorasani.com :؛ استفتاء ،آیت اهلل
خامن���ه ای ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل سیس���تانی ،آیت اهلل مکارم و
آیت اهلل نوری همدانی.1393/7/29 ،
 ،www.rc.majlis.ir .2قانون جرائم رایانه ای ،بخش اول ،فصل هفتم ،ماده .25
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قوانین اخاذی
قانون برای این امور غیر اخالقی مجازات سنگینی را در
نظر گرفته است:
•هركس با سوءاس ��تفاده از آثار مبتذل و مس ��تهجن تهیه
شده از دیگری ،وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور
نمای���د و از ای ��ن طریق با وی زنا نماید ب ��ه مجازات زنای
یش ��ود ولی اگر عم ��ل ارتكابی غیر از
به عنف محكوم م 
زنا و مشمول حد باش ��د حد مزبور بر وی جاری میگردد
و درصورتیكه مش ��مول تعزیر باش ��د به حداكثر مجازات
1
تعزیری محكوم خواهد شد.
•مرتكب ��ان جرائم زیر به دو تا پنج س ��ال حبس و ده س ��ال
محرومی ��ت از حق ��وق اجتماعی و هفت ��اد و چهار ضربه
شالق محكوم میشوند:
الف :وس ��یله تهدید ق ��راردادن آثار مس ��تهجن بهمنظور
سوءاستفاده جنس ��ی ،اخاذی ،جلوگیری از احقاق حق یا
هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب :تهی ��ه فیلم ی ��ا عكس از محلهایی ك ��ه اختصاصی
بان���وان بوده و آنها فاقد پوش ��ش مناس ��ب میباش ��ند مانند
حمامها و استخرها و یا تكثیر و توزیع آن.
ج :تهی ��ه مخفیان ��ه فیل ��م ی ��ا عك ��س مبتذل از مراس ��م
 .1قانون سمعی و بصری ،ماده ّ ،4
مصوب .1386/10/19
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خانوادگی و اختصاصی دیگران و تكثیر و توزیع آن.

1

 .15ترساندن کاربران
س :آیا اگر کسی از طریق وب کم ،شخصی را بترساند و
باعث سکته یا فوت او شود ،2ضامن است؟
3
ج :این کار حرام و ضامن است.

 .16ایمیل
ایمی ��ل فرس ��تادن یک ��ی از مه ��م تر ی ��ن اب ��زار اس ��تفاده
از اینترن ��ت میباش ��د ک ��ه غال ��ب کار ب ��ران از آن اس ��تفاده
میکنن ��د و کارهای خود را با آن انج ��ام میدهند .این ابزار
مفید ،گاهی وس ��یله سوء اس ��تفاده و کالهبرداری اینترنتی
ً
محس ��وب میشود و غالبا زمینه این آسیبها را خود کاربران
ایجاد میکنند.
توصیههای امنیتی دربارۀ ایمیل
کارشناسان درباره امنیت ایمیل نکاتی را بیان کرده اند
که اشاره میشود:
•هی ��چ گاه رم ��ز عب ��ور ،اطالعات بانکی و مش ��خصات
 .1قانون سمعی و بصری ،ماده ّ ،4
مصوب .1386/10/19
 .2برای اطالع بیشتر از این موضوع به سریال هوش سیاه  1مراجعه شود.
 .3اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آیت اهلل سیستانی،
آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی.93/6/29 ،

یا هنایار مئارج

ش���خصی را در صفحات اینترنت ی���ا فرمهای ایمیلی
2
که برای شما ارسال میشود 1وارد نکنید.
•هی ��چ گاه در یک ایمیل مش ��کوک ب ��ر روی لینکهای
3
موجود در آن کلیک نکنید.
•برای وارد کردن اطالعات حس ��اس مانند «رمز عبور» یا
«کلمه عبور» دقت داش ��ته باش ��ید ک ��ه آدرس اینترنتی
4
شما با ارتباط امن « »httpsشروع شده باشد.
•ب���ه صورت مرت ��ب تراکنشه ��ای بانکی خ ��ود را چک
5
کنید.
•اگر ش ��ماره حس ��اب فردی را از طر ی ��ق ایمیل دریافت
کردی ��د قب ��ل از ه ��ر گونه عملی ��ات بانک ��ی ،از صحت
6
شماره حساب طرف مقابل اطمینان پیدا کنید.
•ب���ه پیش ��نهادهای وسوس ��ه انگی ��ز مانند «خرید ش ��ارژ
ارزان ،تخفیفه ��ای ب ��اور نکردن ��ی و  »...که از طریق
 .1گاه���ی اف���راد کالهب���ردار ب���ا عناوین���ی مانن���د «تاج���ر ورشکس���ته»« ،ش���هروند
مالباخته» و «وکیل خانوادگی» که بزرگ آن فوت ش���ده اس���ت ممکن اس���ت
ب���رای اف���راد ایمیلهایی ارس���ال کنند که ش���خص را به حضور در یک ش���رط
بندی یا ش���راکت در مالی غیر واقعی ترغیب کنند در حالی که س���عی دارند
آنها را فریب داده و از آنها اخاذی کنند)www. Cyber Police.ir( .
.www. Cyber Police.ir .2
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
 .6همان.
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ایمیل برای شما ارسال میشود توجه نکنید.
• .7ب ��ه تغیی ��رات جزئ ��ی ک ��ه کالهب ��رداران در آدرس
2
فرستنده ایمیل ایجاد میکنند دقت داشته باشید.
1

.www. Cyber Police.ir .1
 .2همان.
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فصل چهارم:

احکام و نکات متفرقه
•طهارت در تایپ کردن

س :آیا هنگام تایپ کردن اس ��ماء متبرکه ،1آیات قرآن و
روایات ،طهارت 2الزم است؟
ج :طهارت الزم نیس ��ت ولی اگر بخواهد اسماء متبرک
3
را لمس کند باید وضو داشته باشد.
•قرائت قرآن

س :آیا فضیلت قرائت قرآن از روى قرآن بیش ��تر است یا
از روى صفحه رایانه؟
 .1نام اهل بیت و پیامبران (.):
 .2مانند وضو یا غسل یا تیمم.
 .3استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل مکارم.93/6/10 ،
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آداب
ج :ه ��ر دو ثواب دارد ولى از روى ق ��رآن با مالحظه ِ
1
الزم آن بهتر است.
•شنیدن آیه سجده دار

س :آیا اگر ش ��خصی آیه سجده دار را از رایانه یا اینترنت
بشنود ،سجده واجب میشود؟
ج :اگر آیۀ سجده را از نرم افزار یا سی دی به صورت غیر
مستقیم بشنود الزم نیست سجده كند ،ولی اگر به صورت
2
مستقیم از اینترنت بشنود ،باید سجده كند.
•نگهداری سی دی حرام

س :آیا نگهداری فیلمهای مس ��تهجن در مغازه یا منزل
یا رایانه جایز است؟
ج :نگه ��دارى این گونه فیلمها حرام اس ��ت ،و بر حا کم
 .1آیت اهلل خامنه ای.www.leader.ir :
 .2با اس���تفاده از توضیح المس���ائل ،امام خمین���ى ،ص  ،237م 1053؛ توضیح
المس���ائل ،آی���ت اهلل فاض���ل ،ص  ،182م 473؛ توضی���ح المس���ائل ،آیت اهلل
بهجت ،ص  ،174م 179؛ توضیح المس���ائل ،آیت اهلل وحید خراس���انی ،ص
 ،215م .1105
آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آی���ت اهلل مکارم ،آیت اهلل س���بحانی و آیت اهلل صافی
گلپایگانی :در هر دو صورت مس���تقیم یا غیر مستقیم ،سجده واجب است.
(توضیح المس���ائل ،آیت اهلل ش���بیرى ،ص  ،232م 1105؛ توضیح المس���ائل،
آیت اهلل مكارم ،ص ،184 ،م 982؛ توضیح المسائل ،آیت اهلل سبحانى ،ص
 ،255م 893؛ جام���ع األح���كام ،آی���ت اهلل صافى گلپایگان���ی ،ج ،1ص ،75
س .)239
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ش���رع الزم اس ��ت که آنها را جمع آورى کرده و از بین ببرد ،و
1
این کار تعزیر دارد.
•نگهداری عکس مستهجن

س :آی���ا نگهداری عکسهای مس ��تهجن در رایانه جایز
است؟
2
ج :نگهداری عکسهای مستهجن  ،حرام است و باید
3
آنها را از بین ببرد.

 .1آیت اهلل مکارمwww. makarem.ir :؛ استفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی ،آیت
اهلل سیستانی.93/7/5 ،
 .2همس���ر یک مرد جوان با مراجعه به دادگاه خانواده گفت« :همس���رم  ۳۰س���ال
س���ن دارد و در یک شرکت کامپیوتری مشغول به کار است .به خاطر شغلش
همیش���ه یک کامپیوتر ش���خصی همراه خود دارد .متاسفانه هدف همسرم از
جس���تو جو در اینترن���ت فقط جمعآوری عکسهای مس���تهجن و تصاویر
غیراخالقی است که در سایتهای خارجی وجود دارد .دو سال است که با
هم زندگی میکنیم و تاکنون از این موضوع خبر نداش���تم؛ اما چند روز پیش
هنگامی که داش���تم با کامپیوترش کار میک���ردم چند عکس خارجی از زنان
برهنه دیدم و دانستن این موضوع که همسرم اکثر اوقات در پی یافتن چنین
عکسه���ا و تصاویری اس���ت برایم خیل���ی ناراحتکننده بود .وقت���ی از او در
مورد عکسها توضیح خواستم ،از اینکه بدون اجازه وارد حریم خصوصیش
ن گونه جست و جو و جمعآوری تصاویر را
شدهام عصبانی شد و گفت که ای 
دوست دارد و این ربطی به من ندارد ،www.gerdab.ir( .مقاله «درخواست
طالق به خاطر عکسهای مستهجن»)
 .3اس���تفتاء ،آیت اهلل شبیری زنجانی ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی،
1393/9/24؛آیت اهلل خامنهای و آیت اهلل سیستانی.1393/9/26 ،
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•فروش اینترنت

س :شرکتهایی که اینترنت میفروشند آیا در برابر رفتن
مشترکین به (سایتهای غیر اخالقی) مسئول هستند؟
ج :چون اینترنت ،اس ��تفاده صحیح و ناصحیح دارد از
آالت و ابزار مش ��ترک حس ��اب میش ��ود پس فروش آن جایز
است و فروش ��نده در قبال رفتن مشتری به سایتهای غیر
اخالقی و منحرف مس ��ئولیتی ندارد 1مگر طوری باش ��د که
2
اشاعه منکرات و فحشاء صدق کند که حرام میشود.
س :کار کردن در ش ��رکتی که خدمات اینترنت را فراهم
میکند ،با توجه به این که اکثر اس ��تفاده از اینترنت مربوط
ب���ه کاربرده ��ای مبتذل اس ��ت (البته میتوان از این رس���انه
اس���تفادههای مفید نیز به عمل آورد) چه حکمی دارد و آیا
تعاون در اثم و عدوان محسوب میشود؟
ج :ه ��رگاه اکث ��ر اف ��راد از برنامههای مبتذل آن اس ��تفاده
3
میکنند کار کردن با آن شرکت خدماتی اشکال دارد.

کافی نت
افرادی که مشغول ارائه دادن خدمات اینترنتی هستند
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
.93/6/23
 .2آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
 .3آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
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اگر اهمیت ش ��غل خودش ��ان را بدانند متوجه میشوند که
میتوانند چه خدمت بزرگی به رشد و تکامل جامعه بکنند
ول���ی اگر مواظ ��ب نباش ��ند ممکن اس ��ت باع ��ث انحطاط
جوانان شده و آنها را به مسیر انحراف بکشانند.
س :اگر كس ��ى كافىنت داشته باشد و بداند كه برخى
مش���تریان براى چت (گفتگ ��و) با افراد نامح ��رم و همچنین
رفتن به سایتهاى غیر اخالقى به كافىنت مىآیند ،در این
وضعیت تكلیف او به عنوان صاحب كافى نت چیس ��ت
و كس���ب درآمد از این راه (با ش ��رایط ذكر شده) چه حكمى
دارد؟
ج :با علم به اینكه مشترى از ابزارى كه در اختیار او قرار
داده مىشود اس ��تفاده حرام میکند ،جایز نیست و كسب
درآمد از این طریق نیز اشكال دارد 1ولى در صورت شک در
اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مىکند ،اشكال
2
ندارد.
قانون کافی نت
اس���تفاده و در اختیار گذاش ��تن هر گونه ابزار دسترس ��ی
ب���ه س���ایتهای فیلت ��ر ش ��ده ،مثل ان ��واع فیلتر ش ��کنهای
قابل نصب روی رایانه ،یا معرفی س ��ایتهای فیلتر ش ��کن
 .1آیت اهلل سیستانیwww.sistani.org :؛ آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
 .2آیت اهلل خامنه ایwww.leader.ir :؛ آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
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و خدم ��ات گیرن ��دگان و یا اس ��تفاده از هرگون ��ه  VPNروی
سیس ��تمهای رایان� �های دفات ��ر خدم ��ات اینترن ��ت ممن���وع
1
است.
•دانلود کردن

س :آیا دانلود 2کردن فایلهای اینترنتی جایز است؟
ج :دانلود کردن فقط با اجازه صاحب اصلی فایل جایز
3
است.
س :دانلود کردن از کفار حربی چه حکمی دارد؟
ج :چون کفار حربی اموالش ��ان محترم نیس ��ت ،اشکال
4
ندارد.
س :برخ ��ی از س ��ایتها ن ��رم افزاره ��ای مختل ��ف را ب���ه
صورت رایگان برای دانلود در سایت خود قرار میدهند ،ما
نمیدانیم که این نرم افزارها متعلق به چه کش ��وری است.
آیا میتوانیم این نرم افزارها را دانلود کنیم؟
 ،www. Cyber Police.ir .1مقاله «بخشنامه پلیس فتا به کافی نت ها»
 .2عمل انتقال و یا کپی کردن یک فایل ،برنامه ،و ،...از یک سیستم کامپیوتری
بزرگت���ر به کامپیوت���ر و یا دس���تگاه دیگر را دانل���ود گوین���دwww.merriam-( .
.)webster.com
 .3استفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل شبیری زنجانی ،آیت
اهلل نوری همدانی1393/6/23 ،؛ آیت اهلل سیس���تانی :اگر فایل دانلود شده
دارای محت���وای ح���رام نباش���د و دانلود ک���ردن برخالف قانون نباش���د ،دانلود
کردن جایز است( .استفتاء )1393/7/14
 .4اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
.1393/6/23
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ج :ب ��دون اجازه صاحب ن ��رم افزار جایز نیس ��ت مگر از
1
کفار حربی باشد.
س :آی���ا دانل ��ود فیل ��م ،موس ��یقی ،مقال ��ه و کتابه ��ای
مستهجن و مبتذل جایز است؟
ج :دانلود مطالب ذکر ش ��ده حرام و از مصادیق اش ��اعه
فحشاء میباشد و باید به صورت جدی از این کار اجتناب
2
شود.
س :ب ��ا توجه ب ��ه اینک ��ه از اینترنت ب ��ا دادن هزینه الزم،
میت���وان اس ��تفاده نمود و بس ��یاری از ن ��رم افزاره ��ا ،فیلمها
و ...را دانل ��ود کرد ،آیا فروش این ن ��رم افزارها یا فیلمها جایز
است؟
3
ج :این کار جایز نیست.
پیشنهادهایی برای مسئولین:
مس���ئولین محت ��رم میدانن ��د ک ��ه یک ��ی از مهمتر ی ��ن
ً
اس���تفادههای اینترن ��ت ،دانل ��ود ک ��ردن اس ��ت ول ��ی غالبا
صاحبان فایلهای صوتی تصویری یا نرم افزارهای اینترنتی
راض���ی نیس ��تند که اثرش ��ان به ص ��ورت رای ��گان در اختیار
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی ،آی���ت اهلل مکارم،
،1393/7/2
 .2اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل سیس���تانی ،آی���ت اهلل م���کارم،
.1393/6/12
 .3اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آی���ت اهلل سیس���تانی،
1393/2/24؛ آیت اهلل شبیری زنجانی.1393/7/15 ،
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دیگ ��ران ق ��رار بگیرد ،همین ام ��ر باعث میش ��ود کاربران در
صورت دانلود کردن فعل حرام انجام دهند.
ب ��رای اینکه کاربران اینترنتی به انج ��ام فعل حرام مبتال
نش���وند راهکارهای ��ی را بیان میکنیم که مس ��ئولین محترم
با اجرایی کردن آنها میتوانند جامعه اس�ل�امی را در مس���یر
سعادت و رشد اخالقی قرار دهد.
 .1ب ��ا صاحبان این آث ��ار گفتگو کنند ک ��ه بعضی از آثار
خودشان را برای تعالی جامعه به صورت رایگان در اختیار
مسئولین قرار دهند تا با مدیریت ،آنها را در اختیار کاربران
قرار دهند.
 .2س ��ایتهایی را راه اندازی کنند تا کاربران عزیز برای
دانل���ود فایلهایی ک ��ه صاحبان آنها راضی هس ��تند ،به آنها
مراجعه کنند و از دانلود حرام در امان باشند.
 .3ب ��ا تبلیغات زیبا و جذاب ،اث ��رات دانلود غیر مجاز
و غی ��ر ش ��رعی را بی ��ان کنن ��د و م ��ردم جامع ��ه را نس ��بت به
ضررهای ��ی که با دانلود کردن به صاحبان آثار اینترنتی وارد
میشود ،آ گاه سازند.
•خمس ترافیک اینترنت

س :آی ��ا ب ��ه حجم ترافیک اینترنت که تا س ��ال خمس���ی
مصرف نشده است خمس تعلق میگیرد؟
ج :اگر در بازار قابل خرید و فروش باشد و ّ
مالیت داشته
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باشد ،خمس دارد.

1

•حذف ترافیک باقیمانده

س :بعضی از ش ��رکتهای اینترنت ��ی ،اینترنت را با حجم
مشخصی از ترافیک 2میفروشند ولی بعد از تمام شدن مدت
آن ،باقیمانده ترافیک را حذف میکنند در صورتی که مشتری
پول آن را به شرکت داده است ،آیا این کار جایز است؟
ج :اگر در ابتدا با مش ��تری توافق و شرط کرده باشند که
بعد از مدت مش ��خص ،حذف میش ��ود ،اش ��کال ندارد و
3
معامله صحیح میباشد.
•نقل مطالب سایت ها

س :آی ��ا اس ��تفاده از مطال ��ب س ��ایتهایی ک ��ه در آنه���ا
نوشته شده است« :نقل مطالب با ذکر منبع اشکال ندارد»
بدون ذکر اسم آن سایت اشکال دارد؟
ج :ای ��ن کار بدون رضایت صاحبان آن س ��ایتها جایز
4
نیست.
 .1اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای ،آی���ت اهلل م���کارم ،آیت اهلل ش���بیری زنجانی،
1393/6/30؛ البته طبق نظر بعضی از مراجع تقلید خمس تعلق نمی گیرد.
 .2مثال  12گیگ ترافیک شش ماهه.
 .3اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل نوری همدانی ،آیت
اهلل شبیری زنجانی.93/6/30 ،
 .4آی���ت اهلل م���کارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای،
.1393/11/20
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س :آیا استفاده از مطالب سایتهایی که در آنها هیچ
گون���ه عنوانی مبنی بر اینکه «اس ��تفاده از مطالب س ��ایت با
ذکر منبع اشکال ندارد» ،وجود ندارد ،جایز است؟
1
ج :اشکال ندارد.
•استفاده از اینترنت بی سیم دیگران

س :در منطقه ما اینترنت وایرلسی وجود دارد که مالک
آن با وجود این که میتواند بر روی آن رمز بگذارد ولی این کار
را انجام نمیدهد و ما بدون زحمت میتوانیم از فرکانس���ی
که در فضا منتش ��ر است اس ��تفاده کنیم و به اینترنت وصل
شویم ،آیا این کار جایز است؟
ج :ا گ ��ر رم ��ز نگذاش ��تن نش ��انه رضای ��ت او به اس ��تفاده
2
دیگران باشد مانعی ندارد در غیر این صورت جایز نیست.
•خرید و فروش اینترنتی

س :آیا خرید و فروش اینترنتی جایز است؟
ج :اگر منظور شما این است که دو نفر از طریق اینترنت
خری���د و ف ��روش را انج ��ام دهن ��د ،اینگون ��ه معامله صحیح
3
است و اشکالی ندارد.
 .1آی���ت اهلل م���کارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آی���ت اهلل خامن���ه ای،
.1393/11/20
 .2آیت اهلل مکارم.www. makarem.ir :
 .3آیت اهلل سیستانی.www.sistani.org :
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•بازدید از سایتهاى تبلیغاتى

س :تبلیغ ��ات ش ��رکتهای ب ��زرگ تج ��اری را ک���ه
محصوالتش ��ان در هم ��ه ج ��ای دنی ��ا بف ��روش میرس ��د
ش���رکتهای تبلیغاتی بی ��ن المللی برعهده دارن ��د که اینکار
را ب���ا ابزاره ��ای مختلف انجام میدهند .مثال یک ش ��رکت
تبلیغاتی به ش ��رکت سامس ��ونگ قول میدهد که صد هزار
نامه الکترونیکی به صدهزار نفر ارسال کند که از این تعداد
بای���د  50،000ع ��دد ب ��از و دیده ش ��وند .بعضی از ش ��رکتهای
تبلیغات���ی برای انجام ای ��ن کار از طریق عضوگیری اقدام به
ارس���ال نام ��ه الکترونیکی ب ��ه اعضاء میکنن ��د و اعضاء در
ازای باز کردن ایمیلها از شرکت تبلیغاتی حقوق میگیرند.
هر چقدر نامه بیش ��تری باز کنند بیش ��تر حق ��وق میگیرند.
البته ظاهرا ش ��رکتهای تجاری هم میدانند که قس ��متی از
تبلیغات داده ش ��ده از این طریق میباش ��ند .آیا عضویت
در این ش ��رکتهای تبلیغاتی و کس ��ب درآمد از این راه جایز
است؟
ج :کار ش ��رکت تبلیغات ��ی و افراد اس ��تخدام ش ��ده جائز
1
نیست و درآمد آنها حرام است.

 .1آیت اهلل مکارمwww. makarem.ir :؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل خامنه ای ،آیت اهلل
شبیری زنجانی ،آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل نوری همدانی.1393/12/6 ،
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•فایلهای متنی اینترنتی

س :آی���ا اس ��تفاده از کتابها و مق ��االت اینترنتی که به
صورت ( )pdfیا ( )wordمیباشند جایز است؟
ج :برای اس ��تفاده شخصی اش ��کال ندارد .استنساخ و
نشر آنها اگر مربوط به کشورهای غیر مسلمان باشند اشکال
ن���دارد .اما اگر مر ب ��وط به اف ��راد محترم المال باش ��د (مانند
مسلمانان کش ��ورهای اس�ل�امی یا کفاری که در ذمه اسالم
هس ��تند) بنابر احتیاط واجب جایز نیس ��ت مگر این که به
دس���ت بیاورید ک ��ه خود مولف ،آن را در اینترنت گذاش���ته
1
است که داللت بر رضایت او میکند.
•دیدن ماهواره از طریق اینترنت

س :آیا مشاهده ماهواره از طریق اینترنت جایز است؟
ج :اگر مفسده یا ترس به گناه افتادن وجود داشته باشد
2
جایز نیست.
 .1آیت اهلل وحید خراسانی.www. wahidkhorasani.com :
 .2آی���ت اهلل مظاه���ری ،www.almazaheri.ir :اس���تفتائات ،مس���ابقات و
تفریح���ات ،کامپیوتر و اینترنت؛ اس���تفتاء ،آیت اهلل ن���وری همدانی ،آیت اهلل
مکارم1394/2/3 ،؛ آیت اهلل ش���بیری زنجانی ،آی���ت اهلل صافی گلپایگانی،
آیت اهلل سیس���تانی1394/2/4 ،؛ با استفاده از اس���تفتاءات جدید ،آیت اهلل
تبریزى ،ج ،1ص  ،359س 1605؛ جامع المسائل (فارسى) ،آیت اهلل فاضل،
ج ،1ص  ،246س 1001؛ اس���تفتاءات ،آی���ت اهلل بهج���ت ،ج ،3ص  ،221س
4087؛ أجوبة االستفتاءات ،آیت اهلل خامنه ای ،ص  ،264س .1212
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•فروش فیلمهای زبان اصلی

س :دوس ��ت م ��ن در طول س ��الهای گذش ��ته ،فیلمها و
کارتونه ��ای مختلفی را تهی ��ه و از همۀ آنها اس ��تفاده کرده
اس���ت ،حال تصمیم گرفتیم که این فیلمه ��ا و کارتونها را
در اختیار دوس ��تان دیگر قرار بدهیم ،تا اگر کس ��ی خواست
بتواند استفاده کند .برای همین قرار شد فروشگاه مجازی
در اینترن ��ت بزنی ��م و ی ��ک در آمد جانب ��ی هم از ای ��ن راه به
دست بیاوریم ،ولی این فیلمها و کارتونها خارجی و اصل
بوده و سانسور نشده میباشند .اگر ما بخواهیم این فیلمها
را در اختیار دیگران قرار دهیم چه حکمی دارد؟
ج :در صورتی که فروش این فیلمها موجب سس ��تی در
عقاید و احکام ش ��رعی ش ��ود و بد آموزی داشته و یا خالف
شئونات اسالمی باش ��د (مانند مشتمل بودن بر مسائل غیر
1
اخالقی) و یا مخالف ّ
مقررات باشد ،جایز نمیباشد.

اعتیاد به اینتنرت
برخ ��ی از افراد بر اثر اس ��تفاده زیاد از رایان ��ه و اینترنت به
نوعی وابس ��تگی ش ��دید به ای ��ن تکنولوژی دچار میش ��وند
ک���ه اگر کنترل و مدیریت نش ��ود ممکن اس ��ت با آس ��یبها و
خطراتی مواجه شوند که رهایی از آنها کار راحتی نیست.
 .1آیت اهلل وحید خراس���انی ،www. wahidkhorasani.com :س���واالت شرعی،
احکام کسبهای حرام و بعضی از گناهان ،س .453
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ب ��ا توجه به افزای ��ش روزافزون کاربران س ��ایبری ،در کنار
اعتیاد س ��نتی ،با ن ��وع جدیدی از اعتیاد مواجه ش ��ده ایم؛
گس���ترش رایانههای ش ��خصی و افزایش اتصال به اینترنت
در خان ��ه و محل کار ،منجر به ظهور معضلی به نام «اعتیاد
آنالین» ش ��ده اس ��ت .اعتیاد ب ��ه اینترنت ش ��امل اعتیاد به
اتاقهای گ ��پ زنی ،هرزهنگاری ،قمار آنالین و خریدهای
اینترنتی می ش ��ود .همچون دیگر اعتیادها ،این نوع اعتیاد
1
نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی میسازد.
با توجه به پژوهشهای انجام گرفته در مراکز روانشناسی
مرا ک ��ز ت ��رک اعتی ��اد اینترنت ��ی و فن ��اوری ،اعتی ��اد آنالین را
میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
 .1اعتی���اد به مس���ائل جنس���ی 2:به هر موضوع ��ی که حول
مح���ور مس ��ائل جنس ��ی در فضای مج ��ازی باش ��د ،اطالق
میشود.
 .2اعتی���اد ب���ه ارتباط���ات عاطف���ی و دوس ��تانه 3:اعتی ��اد به
ش���بکههای اجتماعی ،چت رومها ،مسنجرها و هر ابزاری
که منجر به رابطه عاطفی و دوس ��تی میان کاربران اینترنتی
میشود ،اطالق میشود.
 ،www. Cyber Police.ir .1مقاله «اعتیاد اینترنتی ،افسردگی میآورد»
.Cybersex Addiction .2
.Cyber-Relationship Addiction .3
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 .3وس���واس ب���ه اینترن���ت 1:ای ��ن اعتیاد ش ��امل اس ��تفاده
بیش از حد و وس ��واس گونه از اینترنت جهت تجارتهای
آنالین ،باز یها و حراجیهای آنالین و قمار بازی است.
 .4خب���ر زدگی و اعتی���اد به اطالعات 2:این قس ��م از اعتیاد
نیز به علت خبر زدگی بس ��یار ،س ��بب دور شدن از خانواده
و محی���ط اجتماع ��ی و تح ��ت تأثیر ق ��رار گرفتن فرد توس ��ط
رسانهها و اخبارهای منتشر شده در فضای سایبر میشود.
 .5اعتی���اد ب���ه رایان���ه 3:ای ��ن قس ��م از اعتیاد به اس ��تفاده
مداوم از رایانه و باز یهای و برنامههای آفالین یارانه اطالق
4
میشود.
به اعتقاد کارشناسان اگر افراد در ماه بیش از  20ساعت
به اینترنت وصل ش ��وند بی آنکه کار خاصی جز پرسه زدن
و چت کردن داش ��ته باش ��ند بای ��د از تعداد این س ��اعتها
کم کنند تا در یک برنامه زمان بندی س ��ه ماهه دس ��ت کم
به نیمی از این زمان برس ��ند .چرا ک ��ه صرف این زمان برای
پرس���ه زدن در اینترن ��ت میتوان ��د عواق ��ب خطرنا ک ��ی را به
5
دنبال داشته باشد.
.Net Compulsions .1
.Information Overload .2
.Computer Addiction .3
 ،www. Cyber Police.ir .4مقاله «اعتیاد اینترنتی ،افسردگی میآورد»
 ،»www.gerdab.ir« .5مقال���ه «اختالالت رفت���اری و هرزه نگاری رنگ اینترنت
گرفته است»
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پنجرههای کلیدی
 .1مواظب باش ��یم این ابزار؛ عمر ،وقت و اس ��تعدادهای
ما را تلف نکنند.
 .2ب ��ا آ گاه ��ی الزم به س ��راغ ای ��ن تکنولوژی برو ی ��م تا از
خطرات و آسیبهای آن در امان باشیم.
 .3رایان ��ه و اینترن ��ت از اب ��زار دومنظ ��وره میباش���ند،
پ���س فق ��ط از جنبههای حالل و س ��ودمند آن برای رش���د و
تکام ��ل روح و جان اس ��تفاده کنیم و به هیچ وجه به س���راغ
استفادههای حرام و مخرب آن نرویم.
 .4از این ابزار ب ��رای ترویج معارف قرآن و اهل بیت :
استفاده کرده و آن را در سرتاسر جهان گسترش دهیم.
 .5پ ��دران و م ��ادران محت ��رم بای ��د از وس ��ایل رایان���های
اطالعات کافی داش ��ته باش ��ند تا بتوانند فرزندان عزیزشان
را در استفاده مناسب از این ابزار یاری کرده و در مواقع نیاز
آنها را با راهکارهای دقیق راهنمایی کنند.
 .6در دنی ��ای مج ��ازی به هیچ ش���خصی اعتماد کامل
نداش ��ته باشیم و همیش ��ه احتمال بدهیم که ممکن است
خطرات اینترنتی ما را هم تهدید کند.
 .7در هی ��چ حالت ��ی اطالع ��ات ش ��خصی و خصوصی
خود را در اختیار کاربران دیگر قرار ندهیم.
 .8در صورتی که از س ��وی کاربران اینترنتی مورد تهدید

هقرفتم تاکن و ماکحا

ً
یا اخاذی قرار گرفتیم سریعا به «پلیس فتا» مراجعه کنیم تا
با راهنماییهای دقیق و فنی ،ما را یاری کنند.
 .9در خر ی ��د و اس ��تفاده از باز یه ��ای رایان� �های دق ��ت
و حساس ��یت باالیی داش ��ته باش ��یم تا فرزندان عزیزمان از
خطرات و تأثیرات منفی و مخرب باز یهای غیر مناس ��ب
در امان باشند.
ً
 .10فرزندان خود را به انجام باز یهای ایرانی (مخصوصا
باز یهای فکری و پر تحرک) تشویق بکنیم.
 .11در محی ��ط مج ��ازی ب ��ه اف ��راد و حقوق آنه ��ا احترام
بگذاری���م و با رایت ،دانل ��ود و  ...حقوق و زحمات آنها را از
بین نبریم.
 .12مواظب باش ��یم به این ابزار اعتی ��اد پیدا نکنیم تا از
آسیبهای آن محفوظ باشیم.
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آدرس دفاتر مراجع تقليد
دفتر مقام معظم رهبری

سایتwww. leader. ir :
نشانی الکترونیکیinfo_ leader@liader.ir :
تلفن)025(37746666 :
دفتر آیت اهلل سیستانی

سایتwww. sistani. org :
نشانی الکترونیکیfarsi@sistani.org :
تلفن)009825( 37741415 :
استفتاء پیامکی00989198507500 :
دفتر آیت اهلل شبیری زنجانی

سایتwww.zanjani.ir :
نشانی الکترونیکیzanjani.tamas@gmail.com :
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ديلقت عجارم رتافد سردآ

تلفن)025(37740321-3 :
استفتاء پیامکی50001040 :
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی
سایتwww. makarem.ir :
تلفن )025(37840003 :
استفتاء پیامکی10000100 :
دفتر آیت اهلل وحید خراسانی
سایتwww.wahidkhorasani.com :
تلفن) 025( 37740611-37742445 :
دفتر آیت اهلل نوری همدانی
سایتwww.noorihamedani.com :
تلفن)025(37741850 :
استفتاء پیامکی30004844 :
دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی

سایتWWW. safi.ir :
تلفن) 025(۳۷۴۷۹ :
استفتاء پیامکی۳۰۰۰۷۴۷۹ :
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فهرست منابع
 .1کتابها
1.1أجوبة االستفتائات ،س ��ید على حسینى خامنهاى ،دفتر معظم
له ،قم ،چاپ اول1424 ،ق.
2.2احکام روابط زن و مرد ،س ��ید مسعود معصومی ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،چاپ  ،31زمستان .1382
3.3إختصاص ،مفید ،محقق  /مصحح :غفارى ،على ا كبر و محرمى
زرندى ،محمود ،ناش ��ر :الموتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید،
سال چاپ اول 1413 ،ق.
4.4استفتائات جدید ،جواد بن على تبریزى ،چاپ اول.
5.5استفتائات جدید ،ناصر مكارم شیرازى ،انتشارات مدرسه امام
على بن ابىطالب ،7چاپ دوم1427 ،ق.
6.6اس���تفتائات ،آی ��ت اهلل ج ��وادی آمل ��ی ،نرم اف���زار مجموع���ه آثار
آیتاهلل جوادی آملی ،موسسه اسراء.
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7.7اس���تفتائات ،س ��ید روح اهلل موس ��وى خمینى ،دفتر انتش���ارات
اس�ل�امى وابس ��ته به جامعه مدرس ��ین حوزه علمی���ه قم ،چاپ
پنجم1422 ،ق.
8.8اس���تفتائات ،محمدتق ��ى بهجت فومنى گیالن���ى ،دفتر حضرت
آیت اهلل بهجت ،چاپ اول1428 ،ق.
9.9اصول کاف���ی ،محمد بن یعق ��وب کلینی ،انتش���ارات دار الكتب
اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم1407 ،ق.
1010أمالی ،صدوق ،ناش ��ر :كتابچى ،چاپ :شش���م ،چ���اپ :تهران،
 1376ش.
1111تح���ف العق���ول ،حس ��ن ب ��ن على ب ��ن ش ��عبه حران���ى ،محقق و
مصحح :علىا كب ��ر غفارى ،جامعه مدرس ��ین ،قم ،چاپ دوم،
1404ق
1212تفس���یر نمون���ه ،ناصر م ��كارم ش ��یرازى ،دارالكتب اإلس�ل�امیة،
چاپ اول1374 ،ش.
ّ

1313توضیح المسائل محشى ،سید روح اهلل موسوى خمینى ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
چاپ هشتم1424 ،ق.
1414توضی���ح المس���ائل ،آی ��ت اهلل س ��بحانى ،ناش���ر :مؤسس���ه امام
صادق 1429 ،7ه ق ،چاپ سوم.
1515توضیح المسائل ،آیت اهلل شبیرى ،انتشارات سلسبیل1430 ،
ه ق ،چاپ اول.
1616توضیح المسائل ،آیت اهلل فاضل ،تاریخ نشر  1426ه ق ،چاپ
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صد و چهاردهم ،وفات  1428ه ق.
1717توضی���ح المس���ائل ،حس ��ین وحی ��د خراس���انى ،مدرس���ه امام
باقر ،7چاپ نهم1428 ،ق.
1818توضیح المسائل ،سیستانی.
1919توضی���ح المس���ائل ،محمدتق ��ى بهج���ت فومن���ى گیالن���ى،
انتشارات شفق ،چاپ 1428 ،92ق.
2020توضی���ح المس���ائل ،ناصر مكارم ش ��یرازى ،انتش���ارات مدرس���ه
امام على بن ابىطالب ،7چاپ 1429 ،52ق.
2121جامع االحکام ،لطفاهلل صافى گلپایگانى ،انتش���ارات حضرت
معصومه ،3چاپ چهارم1417 ،ق.
2222جامع األخبار ،ش ��عیری ،مطبع ��ة حیدریة ،چاپ نجف ،چاپ
بىتا.
2323جامع المس���ائل ،محمد فاضل لنکرانی موحدى ،انتش���ارات
امیر قلم ،چاپ یازدهم.
2424حق���وق مدن���ى ،حبیب اهلل طاهرى ،دفتر انتش���ارات اس�ل�امى
وابس ��ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1418 ،ه ق ،چاپ
دوم.
2525دعائم اإلس�ل�ام ،نعمان بن محم ��د مغربى بن حیون ،محقق
و مصح ��ح :آصف فیضى ،مؤسس ��ة آل البی���ت ،:چاپ دوم،
1385ق.
2626عیون الحكم و المواعظ ،على بن محمد لیثى واسطى ،محقق
و مصحح :حسین حسنى بیرجندى ،دار الحدیث ،چاپ اول،
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1376ش.
2727غرر الحكم و درر الكلم ،تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد،
محقق  /مصحح :رجائى ،س ��ید مهدى ،دار الكتاب اإلسالمی،
چاپ قم ،چاپ :دوم 1410 ،ق.
2828كتاب الن���كاح ،آیت اهلل مكارم ،محق ��ق /مصحح :محمد رضا
حام ��دى -مس ��عود م ��كارم ،انتش ��ارات مدرس���ه ام���ام على بن
ابىطالب 1424 ،7ه ق ،چاپ اول.
2929مس���تدرك الوس���ائل و مس���تنبط المس���ائل ،نورى ،حس���ین بن
محمد تقى ،محقق  /مصحح :مؤسس ��ة آل البیت ،:چاپ:
قم ،چاپ :اول 1408 ،ق.
3030مصب���اح الش���ریعة ،منس ��وب ب ��ه جعف ��ر ب���ن محم���د ،ام���ام
ششم ،7انتشارات اعلمى ،چاپ :اول 1400 ،ق.
ّ
3131منهاج الصالحین ،س ��ید على حسینى سیستانى ،دفتر معظم
له ،چاپ پنجم1417 ،ق.
3232نهج البالغة (صبحی صالح) ،محمد بن حسین شریف رضى،
محقق و مصحح :فیض اإلسالم ،انتشارات هجرت ،چاپ اول،
1414ق.
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 .2مجالت و نشریات
1.1فصلنام ��ه فق ��ه و اص ��ول ،عل ��ی ا کبر ای ��زدی فرد؛ عل���ی پیردهی
حاجیکال ،بهار و تابستان  ،1389ش .84
2.2فصلنام ��ه علمی پژوهش ��ی حقوق ،محس���ن رهامی ،س���یروس
پرویزی ،پاییز  ،1391ش .27
3.3فصلنامه ره آورد نور ،بهمن  ،1377پیش شماره .2
4.4مجله فقه اهل بیت ، :جمعی از نویسندگان ،مؤسسه دائرة
المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت ،:چاپ اول.
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www. farsnews.com
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www. hamshahrionline.ir
www.persianacademy.ir
www.yjc.ir
www. safi.ir
www.almazaheri.ir
www. islammovie.ir
www.tabnak.ir
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www. old.mouood.org
www.vgpostmortem.blogfa.com
www. shia-news.com
www.jahannews.com
iribtv.ir.www. ejtema.ch1
www. ircg.ir
www. internet.ir
www.merriam-webster.com
www.sakhtafzarmag.com
www.tebyan.net
www. Cyber Police.ir
www. rasekhoon.net
www.gerdab.ir
www.leader.ir
www.sistani.org
www. makarem.ir
www. wahidkhorasani.com
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عناوین منتشر شده از مجموعه فقه و زندگی
موضوع

مؤلف

محمد حسین فالحزاده
احکام مسجد
مهدی رفیعی
احکام تا کسیرانی
اسماعیل محمدی
احکام معامالت ملکی
فاطمه استشاره
احکام پرستاری
محمد حسین فالحزاده
احکام اعتکاف
مریم واعظ
احکام آرایشگری
احکام رستورانها و تاالرهای پذیرایی جواد افتخاری
علی اکبر سرشار
احکام کشتیرانی
حسینی ه عظیمی
احکام هتلداری
غالمرضا قلی زواره
احکام مسکن
شمس اهلل صفرلکی
احکام جشن و شادمانی
اعظم سپهری یگانه
احکام تربیتی و ورزشی بانوان
عزت احمدی
احکام عکاسی
سعید عباسزاده
احکام سینما و فیلمسازی
محمد زراعتی
احکام شیرینیپزی و قنادی
سید صیف اهلل نحوی
احکام انتخابات
محمد علی بخشی
احکام مدیریت و کارمندی
طاهره جباری
احکام و آداب حجاب و عفاف
مسعود صفییاری
احکام و آداب معلمان و استادان
احکام و آداب دانشآموزی و دانشجویی

مسعود صفییاری

احکام تلفن همراه

مرتضی دایی چینی

احکام طالفروشان

طباطبایی  -جاللوند
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عناوین در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگی
مؤلف

موضوع

احکام فرش و تابلو فرش

یوسف یاوری

احکام کیف و کفش و چرم

محمد ابراهیم امینی

احکام پوشاک

محمد ابراهیم امینی

احکام آژانس تلفنی

مجتبی بینا

احکام صید و صیادان

مجتبی عابدینی

احکام ناشران

حسینعلی عرب انصاری

احکام اتوبوسرانی و رانندگان

محمدرضا یاوری

احکام صوتی و تصویری

محمود صادقی

احکام نانوایان

ابراهیمی فرد

احکام پرندگان و پرنده فروشان

مجتبی عابدینی

احکام اغذیه فروشان

سید جعفر ربانی

احکام پارکها

سید محمد موسوی

احکام عمومی اصناف

الیاس صالحی

احکام قهوهخانهها

عرب انصاری

احکام الکتریکی

الیاس صالحی

احکام عطاری و داروهای گیاهی

داوود طبرسا

احکام باز یهای یارانهای

محمود صادقی

احکام احکام بیمهها

مرتضی دائی چینی

